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Δπηηειηθή ύλνςε  

Ο ηαηξηθφο θάθεινο έρεη απνδεηρζεί σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ηαηξηθφο ηνκέαο, αθνχ είλαη ν ρψξνο πνπ θαηαγξάθεηαη ε 

ηαηξηθή πιεξνθνξία, κε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηαηξηθνχο, φζν 

θαη γηα εξεπλεηηθνχο, ζηαηηζηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Δίλαη 

γεγνλφο πσο ε ιχζε ηνπ paper- based ηαηξηθνχ θαθέινπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ζρεηηθή επηηπρία, φκσο ηα δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην ραξηί σο 

πιηθφ, θαζψο θαη ε εκπεηξηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ σο ην 

βαζηθφηεξν κέζν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε πνιινχο ηνκείο, 

δίλνπλ ηε ιχζε θαη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο 

θαθέινπο. Γηάθνξα δεηήκαηα πάξαπηα εκπνδίδνπλ ηελ πηνζέηεζή ηνπο κε ην 

θπξηφηεξν λα είλαη ην θφζηνο. Σα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα δχλαηαη λα κεηψζνπλ 

ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο θαη αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηνπο. Σν ζχζηεκα OpenMRS δηαζέηεη φια ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθσζεί, λα θιηκαθσζεί θαη 

λα επεθηαζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Απηά ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ε επηζπκία 

αλάιπζεο ηεο πεξίπινθεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήηαλ ν 

ιφγνο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελφο ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ πνπ ζα πεξηείρε ηελ χπαξμε ελφο 

εηθνληθνχ λνζνθνκείνπ θαη ηελ νινθιεξσηηθή  πινπνίεζε ηνπ OpenMRS ζε απηφ. 

Μέζσ ησλ θάζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γη’ απηφ ην ζθνπφ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο 

ιεηηνπξγηθήο θαη δνκηθήο ηνπο αλάιπζεο, παξνπζηάζηεθε ε ρξεζηηθφηεηά ηνπ σο 

ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πηζαλψο ζηα δεδνκέλα ελφο 

πξαγκαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα ζηνηρεία απηνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πην εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ.   



 xii 



 

 

1 

1. Δηζαγσγή 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν ηνκέαο ηεο πγείαο απαηηεί γξήγνξεο θαη ελνπνηεκέλεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ ηνπ. Ζ αλάγθε ηεο άκεζεο πξφζβαζεο θαη ηεο δηαξθνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ έρεη γίλεη επηηαθηηθή.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

έρεη αλαδείμεη ηε ρξεζηκφηεηα δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ δχλαηαη λα απνζεθεχνπλ θαη 

λα δηαρεηξίδνληαη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη θαη νη 

Ζιεθηξνληθνί Ηαηξηθνί Φάθεινη, πνπ ε ζσζηή θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιπάξηζκα καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα 

νθέιε ηφζν ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ, φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη φιν θαη 

πην εκθαλήο, αθνχ ε πηνζέηεζή ηνπο έρεη ραξάμεη αλνδηθή πνξεία παγθνζκίσο. 

Ωζηφζν, πνιιέο αλεπηπγκέλεο ή κε ρψξεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκα λα εθαξκφζνπλ 

εμ’ νινθιήξνπ ηέηνηα ζπζηήκαηα. Ηδηαίηεξα γηα ην ρψξν ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Kitsiou S., Manthou V., Vlachopoulou M. θαη Markos Α. 

(2010) ζε 70 δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, «ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο γηα ηε ςεθηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ, θπκαίλεηαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά, ηεο ηάμεσο ηνπ 

22,9% θαη 15,7% αληίζηνηρα».  

Γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε επζχλνληαη δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο ηα πςειά θφζηε 

απφθηεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο,  πξνβιήκαηα πνπ εληείλνληαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζηηο ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα. ηελ επίιπζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ, 

ζηνρεχνπλ ηα Διεχζεξα ινγηζκηθά/ Λνγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα (ΔΛ/ ΛΑΚ- Free and 

OpenSource Software), αθνχ κεηψλνπλ ηφζν ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο φζν θαη αλάπηπμεο 

θαη ρξήζεο ηνπο. Έλα ζχζηεκα πνπ αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη θαη ην 

OpenMRS. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πςειά δηακνξθψζηκν, θιηκαθψζηκν θαη επεθηάζηκν ζχζηεκα 

ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ ηφ HIV, ηε θπκαηίσζε θαη ηελ εινλνζία. 

Πάξαπηα, ν θψδηθαο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, αιιά θαη ζε επξχηεξνπο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηνπ OpenMRS θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία θαη ην 

κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ ήηαλ ην θίλεηξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

1.2. Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

Αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Ηαηξηθψλ Φαθέισλ θαη ε παξνπζίαζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

θαζψο θαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο OpenMRS. 

Ο ζηφρνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ, είλαη ε ζπιινγή έγθπξσλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαη ε  νπζηαζηηθή θαη πεξηεθηηθή θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηνπ OpenMRS ν βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα 

παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε έλα 

λνζνθνκείν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο, ν αξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ πνπ θαζνξίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα, δειαδή ε έθηαζή ηνπ, ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία 

ζα απαξηίδεηαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε ηκήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πινπνίεζε. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα βξεζνχλ νη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα 

απνηειείηαη ε νινθιεξσηηθή πινπνίεζε ηνπ OpenMRS θαη λα δνζνχλ ηα βήκαηα θάζε 

κηαο εμ απηψλ.  

Ο επφκελνο ζηφρνο, είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην ελ 

ιφγσ ζχζηεκα. Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, ζα αλαιπζνχλ ηα βήκαηα εθάζηεο θάζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε εηθφλεο απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φπνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην, ζα δίλνληαη εηθφλεο κε ηελ αλάινγε αλάιπζε ηνπ data model γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Δπηπιένλ, φπνπ 

ζεσξείηαη ρξήζηκν, ζα παξεκβάιινληαη activity diagrams γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ξνψλ 

εξγαζηψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηέινο, ζα δνζνχλ ηα use case diagrams, έηζη ψζηε λα 

απεηθνληζηνχλ φινη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη ξφινη ηνπο κέζα ζην ζχζηεκα. 

 

1.3. Πεξηερόκελα κειέηεο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν κέξε. ηηο πξψηεο πέληε 

ελφηεηεο γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ αθνξά ηνπο ειεθηξνληθνχο 

θαθέινπο θαη ζηηο ππφινηπεο πέληε παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εηθνληθή 

εθαξκνγή ηνπ OpenMRS. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ελφηεηα, δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ην 

αληηθείκελν θαη νη ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα ηεο κειέηεο. ηε δεχηεξε ελφηεηα, 
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επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ, θαζνξίδνληαο ηελ έλλνηα 

ηνπο, ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνζδνζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ paper- based ηαηξηθνχ θαθέινπ. 

ηελ Σξίηε ελφηεηα, δίλεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ θαη 

επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηάο ηνπ, ε δηαθνξνπνίεζή ηνπ κε άιιεο 

ππάξρνπζεο, νη θχξηεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη θάπνηα πξφηππα θαη θσδηθνπνηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφλ. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ ζ’ απηήλ ηελ ελφηεηα, ηα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπο θαη ηα δεηήκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αξγή πηνζέηεζή ηνπο.  

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, πεξηγξάθεηαη ε ιχζε ησλ ζπζηεκάησλ Διεχζεξσλ 

ινγηζκηθψλ/ Λνγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα (ΔΛ/ ΛΑΚ- Free and OpenSource 

Software), ησλ βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο θαη δφζεθε κηα ιίζηα κε ηα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα. Ζ Πέκπηε ελφηεηα, αθνξά ζην OpenMRS, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

ν αλαγλψζηεο κηα ηδέα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ αλάπηπμήο ηνπ, ηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ ηερληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ πνπ 

έρνπλ ήδε πινπνηεζεί.  

Απφ ην θεθάιαην 6 θαη χζηεξα, ε εξγαζία ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ εθαξκνγήο ηνπ OpenMRS. Έηζη, ζηελ έθηε 

ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηθνληθνχ λνζνθνκείνπ, πνπ ζα 

πινπνηήζεη ην OpenMRS θαη ρσξίδνληαη νη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη απηή ε 

πινπνίεζε. ην θεθάιαην 7, γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο θάζεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ 

βεκάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  

ην θεθάιαην 8 δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε θάζε πξνζαξκνγήο θαη γηα ηε δνκηθή 

αλάιπζε θάζε κηαο εμ απηψλ. ην έλαην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε θάζε ιεηηνπξγίαο, 

ησλ βεκάησλ ηεο, θαζψο θαη ε δνκηθή αλάιπζε απηψλ. ην δέθαην θεθάιαην δίλεηαη ε 

ιεηηνπξγηθή αλάιπζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ρξήζε ησλ use case diagrams θαη ηέινο 

ζην δέθαην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο. 
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2. Ηαηξηθόο Φάθεινο 

2.1. Δηζαγσγή 

Ο ηαηξηθφο θάθεινο έρεη απνδεηρζεί σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη ηαηξνί, αθνχ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ην 

ηζηνξηθφ θαη ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Δίλαη γεγνλφο πσο δελ ππάξρεη έλα 

θαζνιηθά απνδεθηφ θαη μεθάζαξν πξφηππν ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ή ηε ρξήζε ηνπ, 

παξ’ φια απηά ε εκπεηξηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαηαδεηθλχεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. ηελ ελφηεηα απηή αξρηθά ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ πξνζδνζεί έλαο νξηζκφο, ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί ε 

ηζηνξηθή εμέιημή ηνπ θαη ηέινο ζα αλαιπζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ paper- based 

ηαηξηθψλ θαθέισλ. 

 

2.2.  Ζ έλλνηα ηνπ Ηαηξηθνύ Φαθέινπ 

χκθσλα κε ηνλ Enrico Coiera (1997), ν ηαηξηθφο θάθεινο απνηειεί ην κέζν κε ην 

νπνίν κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ νη παξάγνληεο ηεο πγείαο (ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ) κε ηνλ αζζελή. Έηζη, ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα απαξηίδεηαη 

απφ ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αζζελεηψλ, ηηο 

δηαγλψζεηο, ηα παξαπεκπηηθά, ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ηνπ αζζελνχο θαη 

γεληθφηεξα νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πξάμεο, δίλνληαο κηα κνξθή έκκεζεο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνπο δηαθφξνπο εκπιεθνκέλνπο. 

Όπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη Kay θαη Purves (1996), ν ηαηξηθφο θάθεινο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο ν «ρψξνο εξγαζίαο», φπνπ δηάθνξα άηνκα δνπιεχνπλ γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο «ηζηνξίαο ηνπ αζζελή», θαηαγξάθνληαο ηηο ηδέεο θαη ηηο εληππψζεηο 

ηνπο γηα θάπνην πξφβιεκά ηνπ. Δλψ φηαλ απηφ ην πξφβιεκα ιπζεί, ν θάθεινο ζα 

ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο είηε γηα εξεπλεηηθνχο, 

επηδεκηνινγηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο (Bemmel J.H., Musen M.A. 1997). 

ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα 

νηθνλνκηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ηήξεζή ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηφζν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, αθνχ ζα 

απνθεχγνληαη ηα αιφγηζηα έμνδα φζν θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ελφο θξάηνπο. 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα δνζεί ελφο είδνπο νξηζκφο γηα ηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Σππνπνίεζεο (CEN) (preStandard ENV 13606) απηφο είλαη ν εμήο : « Ο Ηαηξηθφο 

Φάθεινο είλαη ε ζπζηεκαηηθή απνζήθεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην 

αηνκηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηε θξνληίδα ελφο αζζελή. Απνηειεί επνκέλσο ηε βάζε 

ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηε βάζε 

επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ. Δπηπιένλ, παξέρεη πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη ζηαηηζηηθήο θχζεσο».  

 

2.3. Ηζηνξηθνί ηαζκνί Δμέιημεο 

Οη ξίδεο ησλ ηαηξηθψλ θαηαγξαθψλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα πΥ, φηαλ ν 

Ηππνθξάηεο εηζήγαγε ζηελ ηαηξηθή ηελ ηδέα ηεο θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο ηνπ αζζελή. 

ην βηβιίν ηνπ «Δπηδεκίεο» παξνπζηάδνληαη 193 πεξηπηψζεηο θαηαγξαθήο αζζελψλ, κε 

ηελ θάζε κηα απφ απηέο λα απνηειείηαη απφ κηα ζσξεία ηαηξηθψλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπνζεηνχκελεο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά (Klar R., 2004). Οπζηαζηηθά, απηέο νη 

ζεκεηψζεηο απνηεινχζαλ ην βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Ηππνθξάηε γηα ηελ εμαγσγή βαζηθψλ 

ηαηξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη φπσο ν ίδηνο ζπλεγφξεζε εμππεξεηνχζε δχν ζθνπνχο : 

 Πξψηνλ, ζηελ αθξηβή απεηθφληζε ηεο πνξείαο ηεο αζζέλεηαο θαη 

 Γεχηεξνλ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ αηηηψλ ηεο. 

χκθσλα κε απηέο ηηο αξρέο ηνπ Ηππνθξάηε αθνινχζεζε γηα αηψλεο ε πηνζέηεζε 

ηεο ζπρλήο θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο γηαηξνχο κε βάζε απηφ 

πνπ έβιεπαλ, πνπ άθνπγαλ ή πνπ έπηαλαλ, γλσζηή πιένλ κε ηνλ αγγιηθφ φξν “time-

oriented medical record” (Bemmel J.H., Musen M.A. 1997). Σνλ 19
ν
 αηψλα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε αξρή ην 1816 (εθεχξεζε ζηεζνζθνπίνπ), ζα γίλεη κηα αλαηξνπή ζηελ 

ηαηξηθή ηζηνξία, ιφγσ ηεο εθεχξεζεο δηαθφξσλ δηαγλσζηηθψλ νξγάλσλ, πνπ 

θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο νξνινγίαο πνπ ζα πεξηέγξαθε ηα 

επξήκαηά ηνπο. Λφγσ απηψλ ησλ αιιαγψλ, παξαηεξήζεθε κηα επέθηαζε ζηελ 

θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο, πνπ ήηαλ πιένλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο θαη 

παξείρε εθηφο απφ ηε δηήγεζε ηεο πνξείαο αζζέλεηαο απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο ζπγγελείο 

ηνπ θαη ηα επξήκαηα ηνπ γηαηξνχ θαη ηνπ λνζνθφκνπ (Bemmel J.H., Musen M.A. 

1997). 
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Λίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1880, ν William Mayo ηδξχεη ηελ 

πξψηε πνιπθιηληθή κε ην φλνκα Mayo Clinic ζην Ρφηζεζηεξ ηεο Μηλεζφηα. Οη γηαηξνί 

ηεο θιηληθήο, αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία θαη ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο, ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο αζζελείο θαζψο θαη ηηο 

ηαηξηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο ζε έλα εηδηθφ βηβιίν κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη γηα θάζε 

αζζελή μερσξηζηά. Απηή ε ηαθηηθή απνδείρζεθε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα αλεπαξθήο, 

αθνχ ήηαλ δχζθνιε ε εχξεζε ησλ αζζελψλ κέζα ζηηο ρηιηάδεο θαηαρσξήζεηο ησλ 

βηβιίσλ ησλ ηαηξψλ. Έηζη, νη ηζχλνληεο  ηεο θιηληθήο εηζήγαγαλ ην 1907 γηα πξψηε 

θνξά ηελ έλλνηα ηεο patient- oriented ηαηξηθήο θαηαγξαθήο, φπνπ ν θάζε αζζελήο έρεη 

ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηαηξηθφ θάθειν (Luo J. S., 2006). 

 

2.4. Paper- based Ηαηξηθόο Φάθεινο 

Παξφηη νη πξναλαθεξζείζεο αλαθαιχςεηο βνήζεζαλ πξαγκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο  ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο θαηέδεημαλ 

θάπνηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδνληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ paper- based 

ηαηξηθψλ θαθέισλ. Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν, πσο κε ηνλ φξν paper-

based λνείηαη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί σο 

βάζε ην ραξηί. Γειαδή, ν ηαηξηθφο θάθεινο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εληχπσλ, φπσο 

νη αθηηλνγξαθίεο, νη εηθφλεο, ηα εηζηηήξηα- εμηηήξηα φια απεηθνληδφκελα πάλσ ζην 

ραξηί. 

Δίλαη γεγνλφο πσο γηα πνιινχο αηψλεο ε ιχζε ηνπ paper- based ηαηξηθνχ θαθέινπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ζρεηηθή επηηπρία, αθνχ πέξα απφ ηελ εμνηθείσζε πνπ έρεη ν 

άλζξσπνο κε ην ραξηί θαη ηε γξαθή, απηφ ην κέζν ραξαθηεξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε 

ζρεηηθή απηνλνκία ηνπ, αθνχ δελ ρξεηάδεηαη θάπνην άιιν ελδηάκεζν γηα λα αλαθηήζεη 

θαλείο ην πεξηερφκελφ ηνπ (φπσο έλαο ππνινγηζηήο) (Coiera, 1997). 

Παξά ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ, φκσο, ην ραξηί σο πιηθφ έρεη θάπνηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Μπνξεί λα θαηαζηξαθεί 

εχθνια θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζεσξείηαη κηα ρξνλνβφξα 

θαη επίπνλε δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ πξνθαιεί θζνξέο θαη 

αιινηψζεηο ζην πεξηερφκελφ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο 

(Patricia W. Iyer,  2006). 

http://www.google.com/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Patricia+W.+Iyer%22&ei=Vk44TZbYIpGR4Aa68Yz0Cg&ved=0CC8Q9Ag
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Πέξα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ραξηηνχ σο πιηθφ, ε εκπεηξηθή ρξήζε ηνπ έρεη 

θαηαδείμεη θαη άιια ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάγλσζε ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα 

θαηαγξάςεη θαη λα απνδψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ. Έηζη, έλαο πηζαλφο 

δπζδηάθξηηνο γξαθηθφο ραξαθηήξαο ή αθφκε θαη ε παξάιεηςε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ 

απφ κέξνπο ηνπ ζπληάθηε κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαία ζηε δηεμαγσγή βαζηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ηαηξηθή πνξεία ελφο αζζελνχο. Απηφ ην κεηνλέθηεκα γίλεηαη 

αθφκε πην έληνλν αλ αλαινγηζηνχκε ηε κειέηε πνπ έγηλε ζε έλα ηζπαληθφ λνζνθνκείν, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 15% 177 ηαηξηθψλ θαηαγξαθψλ ήηαλ δπζαλάγλσζην 

(Rodriguez-Vera FJ et.al., 2002). 

Άιιεο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα, έρνπλ δείμεη πσο νη ηαηξηθνί θάθεινη είλαη 

απξνζπέιαζηνη, εηδηθά ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο, θηάλνληαο πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 

30% ηνπ ρξφλνπ, ελψ ζπλήζσο ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη πξνζπειάζηκν απφ έλα άηνκν ηε θνξά (Disk R.S., Steen E.B. , 

1991). Δλψ, ηέινο, κηα έξεπλα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Tange HJ (1994) αλαθέξεη πσο 

ζε κειέηε 168 πεξηπηψζεσλ απνδείρζεθε φηη αλαδεηήζεθαλ θαη δελ βξέζεθαλ 

πιεξνθνξίεο ζε πνζνζηφ 81%, θαλεξψλνληαο ηελ έληνλε αλάγθε δηάζεζεο ρξφλνπ θαη 

ρξήκαηνο γηα ηε ζσζηή απνζήθεπζε θαη ηαμηλφκεζε πηζαλψλ ρηιηάδσλ θαθέισλ. 

 

2.5. πκπεξάζκαηα 

Όια απηά ηα κεηνλεθηήκαηα θαζψο θαη ε ξαγδαία εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ σο ην βαζηθφηεξν κέζν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε πνιινχο ηνκείο νδήγεζαλ ζηε θαλέξσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηελ έληνλε αλάγθε 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ ηερλνινγηθά κέζα. 

 



 8 

3. Ζιεθηξνληθνί Ηαηξηθνί Φάθεινη 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, 

θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ εχξεζε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο. Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, πσο ν θιάδνο ηεο ηαηξηθήο 

αθνινπζεί πηζηά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πηνζεηεί θάζε ηη πξσηνπφξν δηεπθνιχλεη 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ πξαθηηθέο. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ έληνλε ρξεζηκνπνίεζε 

δηάθνξσλ κεραλεκάησλ- ηερλνινγηθά εμειηγκέλσλ- ηφζν ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία 

φζν θαη ζηελ ζεξαπεπηηθή (ρεηξνπξγεία θιπ). Δθείλν, φκσο πνπ είλαη πξαγκαηηθά άμην 

απνξίαο είλαη ε αξγή πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθείλσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηφζν 

ηε δηαρείξηζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο φζν θαη ηελ νξγάλσζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςνπλ βέιηηζηεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο. 

Σν θαηλφκελν απηφ ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη αλ αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα απφ ηε 

ζθνπηά ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, 

ησλ αζζελεηψλ θιπ. Παξ’ φια απηά, ε δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ε ζηαδηαθή αλέιημε ζε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο λέσλ αλζξψπσλ ,κε 

εκπηζηνζχλε ζε λέεο ηερλνινγίεο αιιάδεη ζηαδηαθά ηελ θαηάζηαζε. 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θαη άλσ πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε ζηξνθή κε ηε 

ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ έληππσλ ηαηξηθψλ θαθέισλ απφ ππνινγηζηηθνχο, ηνπο 

γλσζηνχο κε ηνλ φξν «ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο θαθέινπο». Αμηνζεκείσηεο είλαη 

θπξίσο, νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ε πνιηηηθή ψζεζε γηα ηελ αιιαγή απηή έγηλε εληνλφηεξε. Γηάθνξεο 

θπβεξλήζεηο φπσο ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γαλίαο, ηεο Φηιαλδίαο, ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ησλ ΖΠΑ θαη άιισλ ρσξψλ 

αλαθνίλσζαλ θαη εθαξκφδνπλ ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελνπνηεκέλσλ εζληθψλ δνκψλ 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζα είλαη βαζηζκέλα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζα απνηεινχλ ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ 

θαθέισλ (Openclinical, 2010). 

’ απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δνζεί ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ν νξηζκφο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Ηαηξηθνχ Φαθέινπ θαη ζα γίλεη κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηνχο. ηε ζπλέρεηα ζα δεισζνχλ νξηζκέλα πξφηππα θαη θσδηθνπνηήζεηο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηέινο ζα αλαθεξζνχλ ηα πην ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

3.2. Ηζηνξηθή Δμέιημε 

Ζ ηδέα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ ειεθηξνληθά αληί 

ρεηξφγξαθα εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 φηαλ ν Lawrence L. Weed, 

εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ ή ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

(computerized or electronic medical records). Ο Weed πεξηέγξαθε ηελ πηνζέηεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα απηνκαηνπνηνχζε θαη ζα νξγάλσλε ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, κε 

ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

(Pinkerton K., 2001).  

Απηή ε ηδέα ηνπ Weed απνηέιεζε ηα ζεκέιηα ηνπ έξγνπ PROMIS (1967), πνπ 

αθνξνχζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ γηαηξψλ θαη εηδηθψλ ζηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

ηαηξηθψλ θαηαγξαθψλ, πνπ ζα παξείρε ρξνληθά θαη δηαδνρηθά ηα δεδνκέλα ηνπ αζζελή 

ζηνλ γηαηξφ θαη ζα επέηξεπε ηε γξήγνξε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα επηδεκηνινγηθέο 

κειέηεο θαη ηαηξηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο νκάδαο απηνχ 

ηνπ έξγνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ problem- oriented medical record ή αιιηψο 

POMR (OpenClinical,2010). 

Σν POMR ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ζε κηα θιηληθή πηέξπγα ηνπ λνζνθνκείνπ 

«Medical Center Hospital» ηνπ Vermont, ην 1971, φηαλ νη ηαηξνί εηζήγαγαλ δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ηηο ζεξαπείεο, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ ηνπο 

ζε ζπζθεπέο κε νζφλε αθήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1970 θαη 1980 αλαπηχρζεθαλ θαη βειηηψζεθαλ πεξαηηέξσ 

δηάθνξα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ θαηαγξαθψλ απφ δηάθνξα αθαδεκατθά θαη 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. Μέζα ζηα πην αμηφινγα έξγα ζπγθαηαιέγνληαη: 

 Σν COSTAR (the Computer Stored Ambulatory Record, Barnett O, et. al), πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ην Harvard (1968) θαη ηνπνζεηήζεθε ζην δεκφζην ηνκέα ην 

1975. 

 Σν HELP (Health Evaluation through Logical Processing, Warner et.al), πνπ 

αλαπηχρζεθε ζην «Latter- Day Saints Hospital» απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Utah 

θαη είλαη γλσζηφ γηα ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ δηαζέηεη (1973). 

 Σν TMR (The Medical Record), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1970 ζην «Duke 

University Medical Center».  
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 Σν RMRS (Regenstrief Medical Record System), πνπ ήηαλ έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε εμσηεξηθψλ θαη λνζειεπφκελσλ αζζελψλ, πνπ 

πινπνηήζεθε ην 1972 ζηελ  Indiana.   

Με ηηο εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηηο δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ  

έγηλαλ ηδηαίηεξα πνιχπινθα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο απφ ηνπο ηαηξνχο, ελψ ησλ 

21
ν
 αηψλα παξαηεξείηαη κηα αθφκε κεγαιχηεξε ζηξνθή ζηελ εθαξκνγή ηνπο (Pinkerton 

K., 2001). 

 

3.3. Οξηζκόο 

Ο ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα ειεθηξνληθή 

έθδνζε ηνπ έληππνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Δίλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ζχζηεκα 

βαζηζκέλν ζηνλ ππνινγηζηή πνπ απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηαηξηθή θξνληίδα. Δπηπιένλ, είλαη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ δηφηη πξνζθέξεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο 

κηα ελνπνηεκέλε εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο, ππνζηήξημε ηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ, εηζαγσγή θιηληθψλ παξαγγειηψλ θαη πξφζβαζε ζε πεγέο γλψζεσλ (Luo 

S.J, 2006). 

Λφγσ απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί έλαο αθξηβήο 

νξηζκφο ηεο έλλνηάο ηνπ, πάξαπηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ δηάθνξνη νξγαληζκνί 

έρνπλ επηρεηξήζεη λα ηνπ πξνζδψζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζκφ. Ο πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνο, είλαη απηφο πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ην Institute of Medicine ζηελ 

αλαθνξά ηνπ ην 1997 : 

«Ο ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο είλαη έλαο ηχπνο θιηληθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη αθνζησκέλν ζηελ ζπιινγή, ηελ 

απνζήθεπζε, ηνλ ρεηξηζκφ, θαη ζηε δηάζεζε θιηληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνζθνξά ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Ο θεληξηθφο ζθνπφο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ ζρεηίδεηαη κε θιηληθά δεδνκέλα θαη φρη κε νηθνλνκηθέο ή 

ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ 

ηνλ ζθνπφ ηνπο ζε έλαλ κνλαδηθφ ηνκέα θιηληθήο πιεξνθνξίαο (γηα παξάδεηγκα 

λα είλαη αθνζησκέλν ζηα εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα) ή κπνξνχλ λα είλαη 

πεξηεθηηθά θαη λα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο θιηληθήο πιεξνθνξίαο πνπ 
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ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαηξηθή θξνληίδα (φπσο ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ 

θαθέισλ)»( Dick R.S., Steen E.B., Detmer D., 1997).  

 

3.4. Γηαθνξνπνίεζε Δλλνηώλ 

Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ηαηξηθνχο θαθέινπο θαη ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηερλνινγίεο, ζα παξαθνινπζήζεη κηα 

ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρψξν ζρεηηθά κε ηνπο πνιπάξηζκνπο φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ίδηαο έλλνηαο. Κάπνηνη εηδηθνί δηαηείλνληαη 

πσο νη δηαθνξεηηθνί φξνη πνπ πθίζηαληαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο εμέιημεο ησλ 

ζπζηεκάησλ, ελψ άιινη πηζηεχνπλ πσο νη έλλνηεο απηέο είλαη νπζηαζηηθά ζπλψλπκεο 

θαη απιά αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επηζπκία ησλ παξαγσγψλ ηνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο (Luo S.J, 2006). 

Οη φξνη electronic medical record,  electronic health record θαη computer-based 

patient record είλαη κεξηθνί κφλν απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηηγκέο θαη ζεκεία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ίδην ηχπν ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζα παξέρεη πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο έλλνηεο έρεη ηα 

δηθά ηεο μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ θάλνπλ λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξνπνίεζε Δλλνηψλ (C. Peter Waegemann, 2003) 
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Σν 1991 ην Institute of Medicine (IOM) δεκνζίεπζε κηα αμηνζεκείσηε αλαθνξά 

πνπ είρε σο ηίηιν «The Computer- Based Patient Record: An Essential Technology for 

Health Care”. Απηφ ην έγγξαθν απνηέιεζε πξαγκαηηθά ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ αθνχ δηαηεηλφηαλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπο, θαζψο θαη ζην εγρείξεκα λα πξνζδψζεη ζε απηνχο 

έλαλ αθξηβή νξηζκφ. Σν φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξαθνχλ απηά ήηαλ o 

CPR (Computer- based Patient Record) θαη νξίζηεθε σο «ν ειεθηξνληθφο θάθεινο ηνπ 

αζζελνχο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα 

ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο παξέρνληάο ηνπο πξνζβαζηκφηεηα ζε νινθιεξσκέλα θαη 

αθξηβή δεδνκέλα, ππελζπκίζεηο θαη ζπλαγεξκνχο γηα ηνπο γηαηξνχο, ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο θιηληθψλ απνθάζεσλ, ζπλδέζκνπο κε άιιεο πεγέο ηαηξηθήο γλψζεο θαη 

άιινπο ζθνπνχο.»( Disk R.S., Steen E.B., 1991) 

Καηά ηα ηέιε ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν φξνο CPR αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνπο 

φξνπο electronic medical record (EMR- Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο- ΖΗΦ) θαη 

electronic health record (EHR- Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο- ΖΦΤ) αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο επηθξαηεί θαη ε κεγαιχηεξε ζχγρπζε. χκθσλα κε ηνλ Waegemann, ν 

Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγεηάο απνηειεί έλαλ φξν πνπ έρεη γεληθεπκέλε έλλνηα θαη 

αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ελψ ν 

Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο είλαη έλα ζχζηεκα ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ φκσο είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηδξχκαηνο ή νξγαληζκνχ θαη δελ 

αιιειεπηδξά κε ζπζηήκαηα πνπ είλαη έμσ απφ απηφ. (Waegemann C.P., 2002) 

 Παξφκνηα είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ Healthcare Information Management 

System Society γηα ην ζέκα, αθνχ ζηελ αλαθνξά ηνπ “Electronic Medical Records vs. 

Electronic Health Records: Yes, There Is a Difference”, ην 2006 δίλεη ηνπο παξαθάησ 

νξηζκνχο: 

«ΗΙΦ: Δίλαη έλα πεξηβάιινλ εθαξκνγήο πνπ απνηειείηαη απφ κηα απνζήθε 

θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ππνζηήξημε θιηληθψλ απνθάζεσλ, έλα ειεγρφκελν ηαηξηθφ ιεμηθφ, 

εθαξκνγέο εηζαγσγήο παξαγγειηψλ απφ ηνπο παξφρνπο ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη εθαξκνγέο θιηληθήο 

ηεθκεξίσζεο. Απηή ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ 

θαθέισλ ηφζν ζε πεξηβάιινληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο φζν 

θαη ζε απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

εηδηθνχο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη, λα ειέγρεηαη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ ηαηξηθήο 
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πεξίζαιςεο. Σα δεδνκέλα ελφο ΖΗΦ είλαη ε λφκηκε θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

αλήθνπλ ζε απηφλ.  

ΗΦΤ: Δίλαη κηα γεσγξαθηθνχ κήθνπο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο ησλ αζζελψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο θξνληίδαο. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα ππνζχζηεκα ησλ ΖΗΦ θάζε ελφο νξγαληζκνχ 

θαη αλήθεη ζηνλ αζζελή.» (Garets D., Davis M. ,2006) 

ε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο δηαρσξηζκνχ ησλ δχν ελλνηψλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη 

απηή ηνπ νξγαληζκνχ National Alliance for Health Information Technology ην 2008, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη πξνηεηλφκελνη νξηζκνί γηα ηηο δχν έλλνηεο είλαη: 

«ΗΙΦ: Μηα πεγή πνπ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ππνινγηζηή θαη αθνξά ηηο ηαηξηθέο 

θαη δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε έλα άηνκν θαη έρνπλ ζπιιερζεί 

θαη είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θξνληίδα 

ηνπ αζζελή κέζα ζε κηα κνλαδηθή κνλάδα θξνληίδαο. 

ΗΦΤ: Δίλαη κηα δηαιεηηνπξγηθή πεγή πνπ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή 

θαη αθνξά ζε θιηληθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

ελφο αηφκνπ. Οη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θιηληθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο πεγέο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα κεγάιν θάζκα ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο θαη λα πξνάγνπλ 

ηελ επεκεξία.»  (NAHIT, 2008) 

 

3.5. Θύξηεο Γπλαηόηεηεο 

Όπσο αλαθέξζεθε, δελ ππάξρεη κηα θαζνιηθά απνδεθηή πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ην πεξηερφκελν ελφο ΖΗΦ, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ηφζν ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπο, φζν θαη ζηνπο αγνξαζηέο απηψλ πνπ δελ γλσξίδνπλ πφηε έλα 

ζχζηεκα ζεσξείηαη αμηφπηζην. Γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, δηάθνξνη 

νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

ειεθηξνληθνί ηαηξηθνί θάθεινη. Έηζη ζηελ αλαθνξά Key Capabilities of an Electronic 

Health Record System (Tang P., 2003), ην Institute of Medicine αλαγλψξηζε έλα 

ζχλνιν 8 βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ΖΗΦ πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, πνηφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο: 

«Οη νρηψ βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ΖΗΦ είλαη: 



 14 

 Ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα. Έρνληαο άκεζε πξφζβαζε ζε βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο – φπσο δηαγλψζεηο γηα ηνλ αζζελή, αιιεξγίεο, απνηειέζκαηα 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή- κπνξεί λα βειηησζεί ε 

ηθαλφηεηα ησλ γηαηξψλ λα ιακβάλνπλ νξζέο θιηληθέο απνθάζεηο εγθαίξσο. 

 Γηαρείξηζε απνηειεζκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα φισλ ησλ παξφρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε θξνληίδα ελφο αζζελνχο, κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, λα έρνπλ γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε λέα θαη παιαηφηεξα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο. 

 Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ. Ζ δπλαηφηεηα λα εηζάγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη νη 

παξαγγειίεο γηα ζπληαγέο, εμεηάζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζε έλα ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε, λα κεηψλεη ηηο δηπιέο 

θαηαρσξήζεηο θαη λα βειηηψλεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη 

παξαγγειίεο.  

 ηήξημε απνθάζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ππελζπκίζεηο, παξαθηλήζεηο, θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο βέιηηζηεο ηαηξηθέο 

πξαθηηθέο, ζηελ εμαζθάιηζε ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη άιισλ πξνιεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ, ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θαξκάθσλ θαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ ζεξαπεηψλ. 

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ζπλδεζηκφηεηα. Ζ απνηειεζκαηηθή, αζθαιήο, θαη 

εχθνια πξνζβάζηκε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παξφρσλ πγείαο θαη ησλ αζζελψλ 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλέρεηα ηεο πεξίζαιςεο, λα απμήζεη ηελ επηθαηξφηεηα 

ησλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ ζεξαπεηψλ, θαζψο θαη λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

δπζκελψλ γεγνλφησλ. 

 Τπνζηήξημε ησλ αζζελψλ. Σα εξγαιεία πνπ παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζαρζνχλ ζηνπο θαθέινπο πγείαο ηνπο, ηνπο παξέρνπλ κηα 

δηαδξαζηηθή εθπαίδεπζε θαη έηζη ηνπο βνεζάλε ζηε δηεμαγσγή ηεο θαη’ νίθνλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπο, κε απνηέιεζκα απηή ε απηφ- εμέηαζε λα 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ζσηήξηα γηα ηνλ έιεγρν ρξφλησλ παζήζεσλ, φπσο ν 

δηαβήηεο.   

 Γηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα ππνινγηζηηθά δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία φπσο ηα 

ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ  ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ θιηληθψλ θαη λα παξέρνπλ πην 

έγθαηξε αληηκεηψπηζε ζηνπο αζζελείο. 
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 Τπνβνιή εθζέζεσλ. Ζ ειεθηξνληθή απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εληαία πξφηππα δεδνκέλσλ ζα επηηξέςεη ζηηο νξγαλψζεηο πγείαο 

λα αληαπνθξίλεηαη ηαρχηεξα ζηηο νκνζπνλδηαθέο, θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο 

απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ αζζελεηψλ.» 

 

3.6. Πξόηππα θαη Θσδηθνπνηήζεηο 

Έλα κεγάιν ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη ε αλάγθε 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα λα 

επηηεπρζεί ε ζπιινγή, ε ζπλχπαξμε, ε ζπλεξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην θάζε έλα απφ απηά. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απαηηείηαη ε 

ρξήζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο πνπ ζα πεξηέρνπλ κεζφδνπο θαη θαλφλεο 

εμαζθάιηζεο ηεο νξζήο επηθνηλσλίαο ηνπο. Έλα ζχλνιν ηέηνησλ πξσηνθφιισλ 

νλνκάδεηαη πξφηππν επηθνηλσλίαο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

γίλνληαη νη κεηαθνξέο πιεξνθνξίαο απφ έλα ζχζηεκα ζε θάπνην άιιν θαζψο θαη ζε 

απηή θάζ’ απηή ηελ πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, απαηηνχληαη ηζρπξέο θσδηθνπνηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε, θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί είλαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη θχζεο. 

Οπζηαζηηθά θσδηθνπνίεζε είλαη ν νξηζκφο ελφο θσδηθνχ ζε κηα έλλνηα θαη παξφιν πνπ 

ππάξρνπλ πνιιά είδε απηψλ, απηέο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη δχν. Οη ηαμηλνκήζεηο 

(classifications), πνπ απνλέκνπλ θσδηθνχο ζε νληφηεηεο θαη νη νλνκαηνινγίεο 

(nomenclatures), πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζπιινγέο ζπλδεδεκέλσλ φξσλ. Οη 

θσδηθνπνηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζηελ ηππνπνηεκέλε θαη  αμηνπνηήζηκε 

θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα είηε γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο είηε γηα ζηαηηζηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

πκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζχλνιν δηεζλψο απνδεθηψλ 

θσδηθνπνηήζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα έρνπλ επξεία ρξήζε πξνθεηκέλνπ λα 

αλαβαζκηζηεί ε ηαηξηθή πεξίζαιςε. Δίλαη γεγνλφο, πσο πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ 

αλαπηχμεη δηάθνξα πξφηππα θαη θσδηθνπνηήζεηο ρσξίο φκσο λα είλαη φια επξέσο 

απνδεθηά. Αλάκεζα ζηα πην γλσζηά ζπγθαηαιέγνληαη ηα:   

 EDI – EDIFACT, πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα 
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 Health Level 7 (HL7) (βι θαη http://www.hl7.org, 

http://www.hl7hellas.gr), πξσηφθνιιν γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ηεο πγείαο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ ελδν- 

λνζνθνκεηαθή κεηάδνζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο θιηληθέο παξαηεξήζεηο θαη 

θιηληθά δεδνκέλα, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, παξαγγειίεο γηα εμεηάζεηο θαζψο 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξεψζεηο. 

 IEEE MEDIX, πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε 

λνζνθνκεηαθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. Δπηπιένλ, πξνρσξά πην πέξα απφ ην 

HL7 θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζχλδεζε 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε 

παγθφζκηα δηεπζπλζηνδφηεζε, ε αληαιιαγή αξρείσλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηά, 

θαζψο θαη άιια πην ηερληθά ζέκαηα. 

 Digital Imaging and Communication (DICOM), πξφηππν πνπ 

θαζνξίδεη ηε κνξθή ησλ κελπκάησλ θαη ηα πξφηππα ηεο επηθνηλσλίαο ζε φηη 

αθνξά εηθφλεο ξαδηνινγίαο. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα 

πζηήκαηα Αξρεηνζέηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Ηαηξηθψλ Δηθφλσλ (PACS - 

Picture Archiving and Communications Systems) θαη έρεη αξρίζεη λα πηνζεηείηαη 

θαη απφ άιιεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηαηξηθή εηθφλα 

(βι θαη http://medical.nema.org/ 

http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/dicom.html). 

 Διεθνήρ Καηηγοπιοποίηζη Αζθενειών - International Classification 

of Diseases (ICD), (βι. Καη http://www.cs.umu.se/~medinfo/ICD9.html), 

θσδηθνί πνπ ζπληεξνχληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO) θαη 

είλαη απνδεθηνί παγθνζκίσο. (ICD- 9, ICD-10). ηηο Ζ.Π.Α. ην Δζληθφ Κέληξν 

ηαηηζηηθήο γηα ηελ Τγεία (National Centre for Health Statistics-NCHS) θαη ην 

Κέληξν Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Οξγαληζκψλ Τγείαο (Health Care 

Financing Administration-HCFA) έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θάπνησλ 

αιιαγψλ γηα ηνπο θσδηθνχο ηνπ ICD-9 θαη έρνπλ έηζη δεκηνπξγήζεη ην ICD-9-

CM (βι. θαη http://www.cs.umu.se/~medinfo/ICD9.html). 

 Read Codes, αλαπηχρζεθαλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη είλαη νπζηαζηηθά 

κηα εθηελήο ιίζηα φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Καιχπηνπλ 

ζέκαηα φπσο επαγγέικαηα, ζεκάδηα θαη ζπκπηψκαηα, εμεηάζεηο, δηαγλψζεηο, 

ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θαη ζεξαπείεο, θάξκαθα θαη κε ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη 

αξθεηέο αθφκα πεξηπηψζεηο.  

http://www.hl7.org/
http://www.hl7hellas.gr/
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/dicom.html
http://www.cs.umu.se/~medinfo/ICD9.html


 17 

 Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine 

(SNOMED), ζπληεξείηαη απφ ην College of American Pathologists (CAP) θαη 

είλαη επξέσο απνδεθηή γηα ηελ πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ παζνινγναλαηνκηθψλ 

(ηζηνινγηθψλ) εμεηάζεσλ.  

 Diagnosis Related Group (DRG), Έλα DRG είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

κηαο επίζθεςεο ζε θάπνην λνζνθνκείν απφ ηελ άπνςε ηνπ πνην ήηαλ ην 

πξφβιεκα θαη πσο αληηκεησπίζηεθε ζε θάπνηνλ αζζελή. πλήζσο ην DRG 

πξνζδηνξίδεη ην πνζφ πνπ ζα θνζηίζεη κηα επίζθεςε (κε ηελ επξεία έλλνηα) 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ρξεψζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Οη θσδηθνί DRG έρνπλ αμία 

θπξίσο γηα νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο θαη φρη γηα θιηληθέο έξεπλεο ή ζεξαπεπηηθή 

αγσγή ζηνπο αζζελείο, θαζψο δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θιηληθή ζαθήλεηα.(βι. 

http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_overview.html θαη 

http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_standard_change.html) 

 LOINC, αθνξά ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ. Γελ ζεσξείηαη 

ηδηαηηέξσο πξαθηηθή θαζψο,  έρεη πάξα πνιινχο φξνπο θαη γηα θάζε εμέηαζε 

κπνξεί λα ππάξρνπλ πάξα πνιινί θσδηθνί νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο 

κε ηελ κέζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε. (Βι. http://www.loinc.org/)  

(Οκάδα εξγαζίαο Ε3, 2004) 

 

3.7. Πιενλεθηήκαηα 

Σα ζπζηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε ηαηξηθή θξνληίδα. Παξέρνπλ κηα πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ 

ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη ηφζν ζε νξγαλσηηθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ κφλν ηα βαζηθφηεξα απφ απηά. 

 

3.7.1. Οξγάλσζε 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε ηαηξηθή πιεξνθνξία. Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή ησλ λνζνθνκείσλ 

είλαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθνχο ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ ππεξάξηζκσλ θαθέισλ θαη αξρείσλ ησλ αζζελψλ ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απφξξνηα ηφζν ηε ζπαηάιε πνιχηηκνπ ρψξνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε ζηέγαζε ησλ λνζειεπνκέλσλ ή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη ηε ζπαηάιε ηνπ 

http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_standard_change.html
http://www.loinc.org/
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πνιχηηκνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ηαηξνί γηα ηελ εχξεζε ησλ θαθέισλ 

πνπ επηζπκνχλ (Teri D., 2010). 

ε αληίζεζε κε απηή ηε δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ηα ζπζηήκαηα ΖΗΦ 

απνζεθεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλα δίθηπν πνπ δελ δεζκεχεη ηηο πνιχηηκεο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ηδξπκάησλ θαη είλαη δηαζέζηκν αλά πάζα ζηηγκή ζε φιν ην 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα (Thompson T., 2010). 

 

3.7.2. Σαρύηεηα Πξόζβαζεο   

 

Ζ αλάγθε ησλ ηαηξψλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ αζζελή θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αλαδεηθλχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ΖΗΦ. Οη λνζειεπηηθέο κνλάδεο έρνπλ ηελ επηινγή λα εγθαηαζηήζνπλ 

ππνινγηζηέο ζηα ζεκεία πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ, πξνζθέξνληαο ζηνπο ηαηξνχο ην 

πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο θαη άκεζεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο παξνρήο θξνληίδαο 

(Murray M. J., 2002). 

 

3.7.3. πλεξγαηηθή Φξνληίδα 

 

Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κπνξεί λα θαηαζηεί ρξήζηκε θαη ζηε δηαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία. Πνιιέο θνξέο, είλαη δχζθνιε ε αλεχξεζε ηεο αηηίαο ελφο ηαηξηθνχ 

πξνβιήκαηνο, είηε ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ ηνπ ηζηνξηθνχ, είηε ιφγσ έιιεηςεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηαηξψλ, κε απνηέιεζκα ν αζζελήο λα παξαπέκπεηαη απφ 

θιηληθή ζε θιηληθή θαη ζπλεπψο λα ππνβάιιεηαη ζε κηα ζσξεία εμεηάζεσλ, θάηη πνπ 

είλαη επηδήκην ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, αθνχ απμάλνληαη 

ηα έμνδά ηνπ (Deno T., 2010). 

Με ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ νη ηαηξνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 

έκκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πγείαο θαη κηαο άκεζεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο. Μπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ πξνεγνχκελεο 

εμεηάζεηο ή πνξίζκαηα θαη λα ζπλάγνπλ πην εχθνια θαη άξηηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (Thompson T., 2010). 

 

 

 

 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Michael+James+Murray%22&sa=X&ei=kXQ4TeWeMNPB8QPj46z3CA&ved=0CC0Q9Ag
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3.7.4. Κείσζε Ιαζώλ 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηαηξηθφο ηνκέαο είλαη 

ε εκθάληζε αλζξψπηλνπ ιάζνπο. Ζ ρξήζε ησλ έληππσλ ηαηξηθψλ θαθέισλ έρεη 

επηδεηλψζεη απηφ ην πξφβιεκα πεξαηηέξσ, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ παγίδσλ πνπ θξχβεη. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, έλαο δπζδηάθξηηνο γξαθηθφο ραξαθηήξαο, 

ε ακέιεηα θαηαρψξεζεο θάπνησλ ηαηξηθψλ παξαηεξήζεσλ ή ε απψιεηα θάπνησλ 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ εκθάληζε θξίζηκσλ ηαηξηθψλ ιαζψλ. 

Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζ’ απηφλ ηνλ 

ηνκέα, ιφγσ ηεο χπαξμεο θσδηθνπνηεκέλσλ ελλνηψλ. Ο ηαηξφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέγεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ απφ έλα κελνχ πνπ είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο ηνπ πξάμεο, κεηψλνληαο νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν ζεκαληηθψλ 

ιαζψλ ή κε θαηαρψξεζεο απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ (Thompson T., 2010). 

Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα ζπζηήκαηα απηά δηαζέηνπλ εξγαιεία πξνεηδνπνίεζεο ζε 

πεξίπησζε κε έγθπξσλ θαηαρσξήζεσλ ή θαηαρσξήζεσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ηαηξφο θαηαρσξήζεη ηε ιήςε ελφο 

θαξκάθνπ πνπ δηαζέηεη κηα νπζία ζηελ νπνία είλαη αιιεξγηθφο ν αζζελήο, ηφηε ην 

ζχζηεκα ηνλ εηδνπνηεί γηα ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ απνηξέπεη 

απφ ηε δηελέξγεηα ηαηξηθνχ ιάζνπο (Murray M. J., 2002). 

 

3.7.5. Γεκηνπξγία Αλαθνξώλ 

 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε κηαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο 

είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηαθηηθψλ κειεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ΖΗΦ πεξηέρνπλ εξγαιεία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ κε 

ηα νπνία κπνξεί ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε 

ησλ αζζελψλ, ησλ θαξκάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, ην θξάηνο κπνξεί λα 

ζπιιέγεη ηαηξηθά ζηαηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά θάπνηεο αζζέλεηεο γηα ηελ απνθπγή 

θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο επηδεκηψλ (Iyer W.P., Levin B.J., 2006). 

 

3.8. Εεηήκαηα 

Γε ππάξρεη ακθηβνιία πσο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΖΗΦ ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα 

κεηνλεθηήκαηα, ππάξρνπλ φκσο θάπνηα δεηήκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ πξέπεη λα 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Michael+James+Murray%22&sa=X&ei=kXQ4TeWeMNPB8QPj46z3CA&ved=0CC0Q9Ag
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αλαιπζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ δηεμνδηθά πξηλ απνθαζηζηεί ε εγθαηάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ΖΗΦ (Govindan R., 2009). 

 

3.8.1. Ιεηηνπξγηθά- Οηθνλνκηθά  Εεηήκαηα 

 

Ο πην αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

αδηακθηζβήηεηα ην χςνο ηεο αξρηθήο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαηξνπή ελφο 

απινχ paper- based ζπζηήκαηνο ζε ειεθηξνληθφ (Govindan R., 2009) (Iyer W.P., Levin 

B.J., 2006). Σν θφζηνο απηφ κπνξεί λα αθνξά είηε ζηνλ εμνπιηζκφ ζε πιηθφ θαη 

ινγηζκηθφ, είηε ζε έμνδα ζπκβνιαίνπ θαη εγθαηάζηαζεο θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

$16000 έσο $36000 αλά γηαηξφ, κε ηα θφζηε ηνπ ινγηζκηθνχ λα μεπεξλνχλ ηα $10000 

αλά γηαηξφ, πνζά απαγνξεπηηθά γηα ηδξχκαηα κε ρακειφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ 

(Randeree E., 2007), (Miller RH, Sim I., 2004). Πάξαπηα, νη ππνζηεξηθηέο ησλ ΖΗΦ 

αλαθέξνπλ πσο πιενλεθηήκαηα, φπσο ε κείσζε ιαζψλ ή ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηε δαπάλε (γηα παξάδεηγκα ιφγσ 

ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ λνζειείαο ησλ αζζελψλ) (Iyer W.P., Levin B.J., 2006). 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνζηξνθή ηεο πηνζέηεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ 

θαθέισλ παίδνπλ θαη ηα θφζηε πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αθνχ απαηηείηαη ζπλερήο δηαρείξηζε, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πξνθεηκέλνπ 

λα δνπιέςεη απηφ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Απηά ηα θφζηε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ έμνδα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ έιεγρν, ζηελ κεηαηξνπή, ζηελ 

αλαβάζκηζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία είλαη πςειά. Δπηπιένλ, έρεη 

παξαηεξεζεί πσο νη πσιεηέο ρξεψλνπλ κεγάια πνζά γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημήο 

ηνπο κεηά απφ ηελ πψιεζε ελφο ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

απνζηξνθή (Boonstra A., Broekhuis M., 2010). 

Έλα αθφκε αξρηθφ πςειφ θφζηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη απηφ ηεο 

απψιεηαο ρξφλνπ. ε έξεπλα πνπ έθαλαλ νη Miller R.H θαη Sim I. (2010) κειεηψληαο 

ηνπο γηαηξνχο ηξηάληα νξγαληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπζηήκαηα ΖΗΦ, 

αλαθάιπςαλ πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δήισζαλ πσο μφδεπαλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν αλά αζζελή γηα κηα πεξίνδν 8 κελψλ ή αθφκα θαη ρξφλσλ χζηεξα απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ΖΗΦ. Σα απμεκέλα θφζηε ρξφλνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ησλ εξγαηνσξψλ ή ηελ κείσζε ησλ αζζελψλ πνπ έβιεπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο 

πεξηφδνπ.  
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3.8.2. Σερλνινγηθά Εεηήκαηα 

 

Έλα άιιν κεηνλέθηεκα πνπ κπνξεί λα πξνζδνζεί ζηνπο ΖΗΦ, είλαη ε πξαγκαηηθή 

ζηξνθή ζηελ κάζεζε θαη ε αλάγθε ησλ ρξεζηψλ λα είλαη ηερλνινγηθά έκπεηξνη γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Οη ρξήζηεο ηνπο ζπζηήκαηνο ζα είλαη νη ίδηνη νη γηαηξνί, νη νπνίνη 

ζα πξέπεη πιένλ λα είλαη ηθαλνί λα εηζάγνπλ θιηληθά δεδνκέλα θαη λα αλαθηνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαξπσζνχλ ηα νθέιε ησλ ΖΗΦ (Dick R.S., et al., 

1997), θάηη πνπ απαηηεί κηα ζηνηρεηψδε ηερλνινγηθή γλψζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ζπζηήκαηα πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη  ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κε εξγαιεία πνπ ζα είλαη θηιηθά πξνο 

απηνχο, αιιηψο ππάξρεη πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπο ή κε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζην 

κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Young K.M, 2000).  

 

3.8.3. Δκπηζηεπηηθόηεηα, Αζθάιεηα θαη Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

 

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη δχν αθφκε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξγή πηνζέηεζε ησλ ΖΗΦ. Δίλαη γεγνλφο, πσο ε ζηξνθή 

πξνο απηνχο, ζέηεη λέεο πξνθιήζεηο ζηελ εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ λα πξνζηαηεχεη ηηο ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο θαη γελλά κεγάιεο αλεζπρίεο 

ζηνπο αζζελείο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο.  

Οη ΖΗΦ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ε δηαξξνή ησλ νπνίσλ κπνξεί 

λα θαηαζηεί επηδήκηα γηα ην άηνκν ζην νπνίν αλήθνπλ, αθνχ δελ είλαη απίζαλα 

θαηλφκελα φπσο ε θαηαζηξνθή ηεο θαξηέξαο ηνπ, ε θνηλσληθή θαηαθξαπγή, ε 

πεξηζσξηνπνίεζε θ.α. Σν πξφβιεκα απηφ εληείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηελ θινπή ππνινγηζηψλ πνπ έγηλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, ζηελ Αξηδφλα θαη 

είρε σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ησλ εκπηζηεπηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ θαθέισλ 

πεξηζζφηεξσλ απφ 500.000 κειψλ ηνπ ζηξαηνχ, ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο (Iyer W.P., Levin B.J., 2006). 

Απηή ε έληνλε αλεζπρία ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ 

γίλεηαη θαλεξή ζε κηα δεκνζθφπεζε πνπ δηεμήρζε ην Μάξηην ηνπ 2005, θαη απέδεημε 

πσο ε θνηλή γλψκε πνπ αληηηίζεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο θαθέινπο, κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ηφζν ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απνδνρήο ησλ θαθέισλ, φζν θαη ηελ 

απφθξπςε ζεκαληηθψλ πξνζσπηθψλ ιεπηνκεξεηψλ (κε απνηέιεζκα ηε δηαζηξέβισζε 

ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ελφο αηφκνπ) θαη φια απηά ιφγσ ηνπ θφβνπ θαηαπάηεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο. Μηα παιαηφηεξε δεκνζθφπεζε, ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2004, έδεημε πσο 

http://www.google.com/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Patricia+W.+Iyer%22&ei=Vk44TZbYIpGR4Aa68Yz0Cg&ved=0CC8Q9Ag
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ην κεγαιχηεξν κέξνο  ησλ Ακεξηθαλψλ Πνιηηψλ δελ ήζειε λα δνζνχλ νη ηαηξηθέο ηνπ 

πιεξνθνξίεο ζε θάπνηνλ άιινλ εθηφο απφ ηνλ γηαηξφ πνπ ηνπο παξαθνινπζνχζε, ρσξίο 

ηελ έγθξηζή ηνπο. Έηζη ην 92% απηψλ αληέδξαζε ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηνπο 

θπβεξλεηηθνχο εθπξνζψπνπο, θαη ην 84% δηαθψλεζε κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε 

αζθαιηζηηθά ηακεία ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπο (Iyer W.P., Levin B.J., 2006). 

 

3.8.4.  Έιιεηςε θνηλνύ νξάκαηνο, νξηζκνύ, αξρηηεθηνληθήο θαη 

πξνηύπσλ 

 

Έλα άιιν εκπφδην ζηελ πινπνίεζε ελφο ΖΗΦ, είλαη ε έιιεηςε ελφο θνηλνχ 

νξάκαηνο θαη νξηζκνχ γη’ απηνχο (Young K.M, 2000). Όπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ΖΗΦ, κε ηνλ θάζε έλαλ λα αλαπαξηζηά έλα ζπγθεθξηκέλν φξακα πνπ ηνλ θάλεη λα 

δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο (Waegemann, 2003). Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ ππάξρνπλ 

πνιιέο εξκελείεο γηα έλαλ ΖΗΦ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπο. (Dick R.S., et. al., 1997). 

Απφ ηε κεξηά ηνπο φκσο θαη νη νξγαληζκνί βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε, αθνχ πξέπεη 

λα πξνζέμνπλ ζηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα κελ είλαη βξαρππξφζεζκν 

θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ, επεηδή απηφ ζα θαζηζηνχζε δχζθνιε ηελ εγθαζίδξπζή 

ηνπ ζε έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ησλ ΖΗΦ, είλαη ε έιιεηςε ηεο 

ηππνπνίεζεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπζηεκάησλ. (Young K.M., 2000). Γηα λα 

δηαλεκεζεί έλαο ΖΗΦ δελ πξέπεη λα έρεη αλαπηπρζεί κφλν κηα πξφηππε γιψζζα, αιιά 

έλα κνλαδηθφ ηαηξηθφ αλαγλσξηζηηθφ γηα θάζε ζηνηρείν. Όπσο πξναλαθέξζεθε, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα πξφηππα θσδηθνπνηήζεσλ, ρσξίο λα απνηειεί θάπνην απφ απηά κηα 

θαζνιηθά απνδεθηή ιχζε (Dick R.S., et. al., 1997).  

Πξνζζέηνληαο κηα πξφηππε πιαηθφξκα ΖΗΦ, νη γηαηξνί ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα γθάκα απφ ηηο θαιχηεξεο θιηληθέο εθαξκνγέο πνπ ζα κνηξάδνληαη 

φιεο κηα θνηλή αξρηηεθηνληθή. (Schloeffel et al, 2001). Δπηπξφζζεηα, φηαλ 

αλαπηχζζεηαη κηα πξφηππε γιψζζα, ηα ζπζηήκαηα απνθηνχλ κεγαιχηεξε επειημία θαη 

ρψξν γηα ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ αξρψλ. Μηα ιχζε ζην 

πξφβιεκα απνηειεί ε θπξηαξρία, αθνχ κέρξη λα βξεζνχλ πξφηππα γηα ηελ κνλαδηθή 

αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ αληαιιαγή ηαηξηθψλ  

πιεξνθνξηψλ, ε αμία ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο ζπλέλσζεο ησλ δεδνκέλσλ δελ ζα 
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δεηρζεί, κε απνηέιεζκα ν θάζε νξγαληζκφο λα απνηειεί ηνλ πξσηνπφξν κφλν γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ (Dick R.S., et. al., 1997). 

 

3.9. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε εθαξκνγή ησλ ΖΗΦ κπνξεί 

βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Γηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξγή πηνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα 

επηιπζνχλ, έηζη ψζηε ν ηνκέαο ηε πγείαο λα θαξπσζεί άκεζα θαη θαζνιηθά ηα νθέιε 

πνπ πεγάδνπλ απφ απηνχο. 
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4. πζηήκαηα Ζιεθηξνληθώλ Ηαηξηθώλ Φαθέισλ 

Αλνηθηνύ Θώδηθα 

4.1. Δηζαγσγή 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ βξίζθεηαη 

αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δεηεκάησλ πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ 

νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Σα πςειά θφζηε αδεηνδφηεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε ακθίβνιε παξνρή πνηφηεηαο απφ 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο είλαη κεξηθά απφ ηα εκπφδηα πνπ ζπληεινχλ ζ’ απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε. (Allbritton, 2003). ηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ εκπνδίσλ έξρνληαη λα 

βνεζήζνπλ ηα Διεχζεξα ινγηζκηθά/ Λνγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα (ΔΛ/ ΛΑΚ- Free and 

OpenSource Software), πνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πνιιέο κειέηεο «κπνξεί λα 

εμειηρζνχλ ζηε δχλακε εθείλε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πςεινχ επηπέδνπ παξνρή ηαηξηθήο 

θξνληίδαο κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο» (Goldstein, 2007)(Longman, 

2007)(Weis,2007). ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα θαη ζα 

δνζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεζζάξσλ απφ απηά. 

 

4.2. Έλλνηα  θαη Γπλαηόηεηεο 

Σα ΔΛ/ ΛΑΚ είλαη ινγηζκηθά κε αλνηθηά δεκνζηεπκέλν πεγαίν θψδηθα, ζπλήζσο 

δηαζέζηκν ρσξίο ρξέσζε θαη δεκηνπξγνχκελν απφ εζεινληηθή πξνζπάζεηα θαη 

ζπκκεηνρή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ (Smith C., 2002). Ζ ηδενινγία ησλ ΔΛ/ ΛΑΚ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλέλσζε δχν θηλεκάησλ αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ. Σν πξψην, είλαη 

ην θίλεκα ησλ Διεχζεξσλ Λνγηζκηθψλ, πνπ πηζηεχεη πσο νη άδεηεο ινγηζκηθνχ δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξψπσλ θαη ην δεχηεξν είλαη 

ην θίλεκα ηνπ Αλνηθηνχ Κψδηθα, πνπ πηζηεχεη πσο ην ινγηζκηθφ αλαπηχζζεηαη 

θαιχηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Όια ηα ειεχζεξα ινγηζκηθά είλαη αλνηθηνχ 

θψδηθα, δελ ηζρχεη φκσο θαη ην αληίζηξνθν, αθνχ ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα γηα 

λα γίλνπλ ειεχζεξα πξέπεη λα δηαζέηνπλ Gnu General Public License. 

 Όπσο είλαη επλφεην, ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά κεηψλνπλ ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο θαη αλάπηπμεο θαη βειηηψλνπλ ηε 

ρξήζε πξφηππσλ δεδνκέλσλ (Kantor GS, Wilson WD, Midgley A, 2003). Γη’ απηνχο 

ηνπο ιφγνπο, ην θίλεκα πηνζέηεζεο ΔΛ/ ΛΑΚ θεξδίδεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνπο 
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επηζηεκνληθνχο θχθινπο θαη ζηα ηαηξηθά θαη δεκφζηα ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο πσο κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαθεξζεί πεξίπνπ 150 έξγα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά, κε θάπνηα λα είλαη επξέσο επηηπρεκέλα ( Kobayashi S. et. al., 

2009). 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απηά ηα ινγηζκηθά είλαη πνιχ ρξήζηκεο θαη γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Rajani N., 2003), φπνπ ζέκαηα άδεηαο θαη θφζηνπο έζηξεςαλ 

ην ελδηαθέξνλ απηψλ ζηελ πηνζέηεζή ηνπο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ νιφθιεξεο ρψξεο, 

φπσο ην Πεξνχ, έρνπλ ππνρξεψζεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΔΛ/ ΛΑΚ ζηε δηαρείξηζή 

ηνπο. Δπηπιένλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, φπσο ε Απζηξαιία θαη ε Μαζαρνπζέηε ησλ 

ΖΠΑ έρνπλ ελζαξξχλεη ηελ ρξήζε ησλ ΔΛ/ ΛΑΚ θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ελψ 

ζηελ Δπξψπε θάπνηεο ρψξεο έρνπλ κεηαηξέςεη ήδε ηα δεκφζηα ζπζηήκαηά ηνπο ζε 

αλνηθηά (Meystre S., Mφller H., 2005). 

4.3. Ιίζηα πζηεκάησλ ΖΗΦ ΔΙ/ ΙΑΘ 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΖΗΦ αλνηθηνχ θψδηθα έρεη πάξεη 

αλνδηθή πνξεία κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε αλάπηπμή 

ηνπο. Παξαθάησ ζα δνζεί κηα ελδεηθηηθή ιίζηα ησλ ηεζζάξσλ πην ζπρλά αλαθεξζέλησλ 

παθέησλ ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ δηαζέηνπλ άδεηα αλνηθηνχ θψδηθα ή 

δηαηίζεληαη δεκφζηα γηα ρξήζε απφ ηνλ ηαηξηθφ θιάδν, πνπ αληιήζεθε απφ κηα ζχληνκε 

έξεπλα πνπ έγηλε παξαηεξψληαο ηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο ησλ παξαθάησ έγθπξσλ 

ηζηνζειίδσλ: 

 

 http://emrandhipaa.com/wiki/Open_Source_and_Free_EMR_and_EHR_Compa

nies 

 http://sourceforge.net/search/?q=electronic+medical+record+system&sort=num

_do       wnloads_week&sortdir=desc&limit=25 

 http://www.goomedic.com/open-source-emr-list 

 http://emrandhipaa.com/wiki/Open_Source_and_Free_EMR_and_EHR_Compa

nies 

 http://www.srhdb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&It

emid=206 

 http://www.linuxlinks.com/article/20100306075023663/ElectronicMedicalRecor

ds.html 

 http://lpntobsnonline.org/2010/top-25-open-access-open-source-medical-

projects/ 

http://emrandhipaa.com/wiki/Open_Source_and_Free_EMR_and_EHR_Companies
http://emrandhipaa.com/wiki/Open_Source_and_Free_EMR_and_EHR_Companies
http://sourceforge.net/search/?q=electronic+medical+record+system&sort=num_do%20%20%20%20%20%20%20wnloads_week&sortdir=desc&limit=25
http://sourceforge.net/search/?q=electronic+medical+record+system&sort=num_do%20%20%20%20%20%20%20wnloads_week&sortdir=desc&limit=25
http://www.goomedic.com/open-source-emr-list
http://emrandhipaa.com/wiki/Open_Source_and_Free_EMR_and_EHR_Companies
http://emrandhipaa.com/wiki/Open_Source_and_Free_EMR_and_EHR_Companies
http://www.srhdb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=206
http://www.srhdb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=206
http://www.linuxlinks.com/article/20100306075023663/ElectronicMedicalRecords.html
http://www.linuxlinks.com/article/20100306075023663/ElectronicMedicalRecords.html
http://lpntobsnonline.org/2010/top-25-open-access-open-source-medical-projects/
http://lpntobsnonline.org/2010/top-25-open-access-open-source-medical-projects/
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 http://www.emrandhipaa.com/administrator/2008/04/28/top-10-open-source-

medical-billing-and-electronic-medical-records-applications/ 

 http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-768.pdf 

 http://www.openclinical.org/opensourceDLD.html 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_healthcare_software 

 

 

Πίλαθαο 2: Λίζηα ησλ πην ζπρλά αλαθεξζέλησλ ΖΗΦ ΔΛ/ ΛΑΚ 

 

 

4.4. πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ΔΛ/ ΛΑΚ δχλαηαη λα μεπεξάζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΖΗΦ θαη λα παξέρνπλ κηα πην 

βειηησκέλε πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη ζθφπηκε ε 

πεξαηηέξσ κειέηε, αλάιπζή θαη αλάπηπμή ηνπο. 

http://www.emrandhipaa.com/administrator/2008/04/28/top-10-open-source-medical-billing-and-electronic-medical-records-applications/
http://www.emrandhipaa.com/administrator/2008/04/28/top-10-open-source-medical-billing-and-electronic-medical-records-applications/
http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-768.pdf
http://www.openclinical.org/opensourceDLD.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_healthcare_software
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5. Open Medical Record System (OpenMRS) 

5.1. Δηζαγσγή 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα ΖΗΦ αλνηθηνχ θψδηθα 

θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ελφο απφ απηά, ηνπ 

OpenMRS. ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηεπθξηληζηεί ν ζθνπφο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε ηζηνξηθή εμέιημή ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζψο θαη ε αλαθνξά 

θάπνησλ πεξηνρψλ πνπ ην έρνπλ ήδε εθαξκφζεη.  

 

5.2. θνπόο Αλάπηπμεο 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί αλά ηνπο ρξφλνπο θαίλεηαη λα κελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο πγείαο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο 

ν θφζκνο ζπλερίδεη λα ππνθέξεη απφ επηδεκίεο πνπ ηείλνπλ λα πάξνπλ δηαζηάζεηο 

παλδεκηψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 40 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πάζρνπλ ή πεζαίλνπλ θάζε 

έηνο απφ ηνλ ηφ HIV/AIDS. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ αλζξψπσλ, κε πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαίλεη ην 95%, θαηνηθεί ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα ηελ Αθξηθή, πνπ ην έηνο 2003 πάλσ απφ 3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έραζαλ 

ηε δσή ηνπο απφ ηνλ ελ ιφγσ ηφ. Οη δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πάξεη απηέο νη επηδεκίεο 

απαηηνχλ γξήγνξεο θαη ελνπνηεκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ 

πξφιεςε φζν θαη ζηε ζεξαπεία ηνπο (Wikipedia the Free Enciclopedia, 2010).  

Δίλαη γεγνλφο, πσο πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαζίεο κε ζθνπφ 

λα θαηαπνιεκήζνπλ απηέο ηηο επηδεκίεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί φκσο απηφ, έπξεπε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχλζεην θαη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ 

έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, αληηκεησπίδνληαο, 

σζηφζν, πνιιέο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο πςειήο πνηφηεηαο θιηκαθψζηκσλ ζπζηεκάησλ ΖΗΦ πνπ ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κνηξάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθά ηφζν γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αζζελψλ θαη ηελ εμέιημε ηεο 

ζεξαπείαο, φζν θαη γηα ηελ ελεκέξσζε θπβεξλεηηθψλ ή ηδησηηθψλ ρνξεγψλ πνπ έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο θαη ηελ αγνξά θαξκάθσλ γηα ηηο 

αληηξεηξντθέο ζεξαπείεο (Wolfe B.A.,
 
Mamlin B.W., Biondich P.G. , et. al., 2006). 
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Έλα ηέηνην ζχζηεκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζεσξείηαη 

επηηπρεκέλν, φηαλ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη πξνζθέξεη 

άκεζα απνηειέζκαηα ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςεο φζν θαη ζε επίπεδν ζεξαπείαο. Καηά 

θχξην ιφγν, πξέπεη λα ππεξεηεί ηνπο αζζελείο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο, 

ηνπο εξεπλεηέο θαζψο θαη ην αξκφδην Τπνπξγείν Τγείαο. Δίλαη αλαγθαίν λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε αχμεζε θαηαγξαθήο αζζελψλ, ελψ ζα πξέπεη, επίζεο, λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απεπζχλνληαη ζε ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα 

θαη εμεηδίθεπζε. 

Καηά θαηξνχο έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξα δίθηπα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε 

ηλζηηηνχηα θαη νξγαληζκνχο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ΖΗΦ ρσξίο, σζηφζν, λα παξάγνπλ 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, αθνχ δελ θαηάθεξαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάπνηνλ απφ  ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ζηφρνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν μεθίλεζε ην 2005 κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπ Regenstrief Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ Partners in Health γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ΖΗΦ κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν ελ 

ιφγσ ΖΗΦ νλνκάζηεθε OpenMRS θαη πξφθεηηαη γηα κηα πςειά δηακνξθψζηκε, 

θιηκαθψζηκε θαη επεθηάζηκε εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα. Δθαξκφζηεθε θπξίσο ζε 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηνλ ηφ HIV/AIDS, ηε θπκαηίσζε θαη ηελ εινλνζία θαζψο 

θαη ζηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία ηνπο. (Wolfe B.A.,
 
Mamlin 

B.W., Biondich P.G. , et. al., 2006). 

 

5.3. Ηζηνξηθή Δμέιημε 

Οη πξψηεο ηδέεο γηα ην πξφηππν ηνπ OpenMRS πξνήιζαλ απφ ηνπο Paul Biondich 

θαη Burke Mamlin, ηνπ Regenstrief Ηλζηηηνχηνπ ηεο Indianapolis, φηαλ επηζθέθζεθαλ 

ην έξγν APMATH ζην Διληνξέη ζηελ Κέλπα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ήηαλ έλα ζχζηεκα ηαηξηθψλ θαθέισλ αζζελψλ κε HIV/AIDS 

βαζηζκέλν ζηελ MS Access θαη απηφ πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Regenstrief ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηνπ.  

 Σελ ίδηα ζηηγκή, ε νκάδα πνπ είρε ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΖΗΦ ηνπ Οξγαληζκνχ Partners in Health (PIH) αλαδεηνχζε ηξφπνπο γηα 

ηελ θιηκάθσζε ηνπ βαζηζκέλνπ ζηνλ ηζηφ ζπζηήκαηνο ηνπο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ΖΗΦ 

αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο αλζεθηηθήο ζηα θάξκαθα θπκαηίσζεο ζην 

Πεξνχ θαη ηνπ ηνχ HIV ζηελ αγξνηηθή Ατηή (Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, Biondich 

P.G., et. al, 2009). 
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Οη πξναλαθεξζέληεο ηζχλνληεο ησλ δχν πξνγξακκάησλ, ζπλαληήζεθαλ ην 2004 

ζην Medinfo ζπλέδξην ζην αλ Φξαλζίζθν θαη αλαθάιπςαλ φηη είραλ κηα θνηλή 

πξνζέγγηζε ζηα ζπζηήκαηα ηνπο θαζψο θαη κηα παξφκνηα θηινζνθία γηα ηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε. Λφγσ απηψλ ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ, νη δχν νκάδεο 

απνθάζηζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα είρε 

σο ζηφρν ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ ην 

OpenMRS. Σελ ίδηα πεξίνδν, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ν Chris Seebregts ηνπ South 

African Medical Research Council (SA - MRC) πξνζηέζεθε ζηελ νκάδα θαζηζηψληαο 

ηνλ, ην ηέηαξην ηδξπηηθφ κέινο (Mamlin W.B, Biondich P.G.,  Wolfe B.A. et. al., 2006). 

 

5.4. Υαξαθηεξηζηηθά 

Σν OpenMRS είλαη κηα εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο 

ηαηξηθψλ θαηαγξαθψλ ρσξίο ε ρξήζε ηνπ λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε έλαλ ηαηξηθφ ηνκέα, 

αιιά αληηζέησο λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη θπξίσο ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. ηελ νπζία απνηειεί έλα θνηλφ δνκηθφ πιαίζην, 

πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ρηηζηνχλ δηάθνξεο ηαηξηθέο πξνζπάζεηεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηφ γίλεηαη πην μεθάζαξν απφ ηε δνκή πάλσ ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ην ζχζηεκα, ε νπνία είλαη κηα δνκή ελλνηνινγηθψλ πηλάθσλ πνπ δελ 

ζπλδέεηαη κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ηχπνπο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ζπιινγή αιιά νχηε θαη κε θαζνξηζκέλα πξφηππα θνξκψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ηνλ ππξήλα ηνπ βξίζθεηαη ην «ιεμηθφ ελλνηψλ», πνπ πεξηγξάθεη φια ηα ζηνηρεία 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζην ζχζηεκα, φπσο ηα ηαηξηθά επξήκαηα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ή θνηλσλην – νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Με 

ηε ρξήζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, απνθεχγεηαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο δνκήο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο θαζψο θαη νη 

δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ ιεμηθνχ ζπληεινχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Οη θσδηθνπνηεκέλεο έλλνηεο επηηξέπνπλ ηνλ γξήγνξν ρεηξηζκφ 

θνξκψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θιηληθφ ηαηξφ, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηφζν ησλ αζζελψλ, φζν θαη ησλ 

θιηληθψλ ηαηξψλ,  ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο 

πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο «θαζαξά» δεδνκέλα (Wolfe B.A.,
 
Mamlin 

B.W., Biondich P.G., et. al. , 2006). 

Μπνξεί, επίζεο, λα πξνζηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο δνκνζηνηρείσλ (modules) 

ζηνλ ππξήλα ηεο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα  ηνπ πξνζδψζεη πξφζζεηε 
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ιεηηνπξγηθφηεηα. ρεδφλ φιεο νη εθαξκνγέο ηνπ OpenMRS ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δνκνζηνηρείν FormEntry, πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θνξκψλ κε ζθνπφ ηελ ζχιιεςε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζχζηεκα. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ 

δνκνζηνηρείνπ είλαη πσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

λα ζρεδηάζνπλ ηηο θφξκεο πνπ επηζπκνχλ ρσξίο λα απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο. Σα 

εξγαιεία πνπ είλαη ππεχζπλα γη’ απηφ είλαη ην Microsoft Office 2003’s InfoPath, πνπ 

επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ είζνδν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο θαζψο θαη ηα δνκνζηνηρεία HTML FormEntry, XForms κε ηα νπνία κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ νη θφξκεο κέζα ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή. 

Άιια δνκνζηνηρεία πνπ είλαη επίζεο κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη απηά πνπ πεξηέρνπλ 

εξγαιεία γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ φπσο θαη γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ 

(Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, Biondich P.G., et. al, 2009). 

Ζ ζπλερήο ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε παξαγσγή εξγαιείσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ππεπζχλσλ 

πινπνίεζεο. Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά θαηξνχο εξγαιεία γηα ηε ζχλδεζε ηεο 

πιαηθφξκαο κε ζπζθεπέο ρεηξφο θαη θηλεηά ηειέθσλα (JavaROSA project), εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα έξγα θιηληθψλ δνθηκψλ θαη ζπιινγήο θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, 

κηα ινγηθή ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θιηληθψλ ζπλαγεξκψλ θαη 

ππελζπκίζεσλ κε ην ηαηξηθφ πξφηππν Arden Syntax, θαζψο θαη δπλαηφηεηα  παξαγσγήο 

θαη κεηαβίβαζεο αλαθνξψλ ζε δηάθνξα δηεζλή ζπζηήκαηα αλαθνξάο, φπσο ηα DIHS 

θαη TRACnet ρξεζηκνπνηψληαο ην SDMX-HD πξφηππν. 

ηα κειινληηθά ζρέδηα ησλ ππεπζχλσλ ηνπ OpenMRS αλήθνπλ δνθηκέο γηα 

εξγαιεία πνπ ζα έρνπλ σο ζθνπφ ην ζπγρξνληζκφ ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε αξγφ ή κε έκπηζην ίληεξλεη, βειηηψζεηο ζηε δηεπαθή ηνπ 

ρξήζηε, δεκηνπξγία δηάθνξσλ ζπλδέζκσλ ζηηο ζπιινγέο δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη εξγαιείσλ κελπκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο SMS 

θαζψο θαη ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο αζζελψλ κε νζφλεο αθήο ππνζηεξίδνληαο bar coded 

Ids, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Baobab Health Systems (Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, 

Biondich P.G., et. al, 2009). 

 

5.5. Σερληθή Αξρηηεθηνληθή 

Σν  OpenMRS είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζηε Java θαη ζε JavaScript. Ο ππξήλαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο δνπιεχεη κε έλαλ δηαδηθηπαθφ θπιινκεηξεηή, φπσο ηνλ  Mozilla Firefox 

θαη ηνλ Internet Explorer. Γηα ην επίπεδν ηεο ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ην Hibernate. Ο Tomcat ρξεζηκνπνηείηαη σο ν εμππεξεηεηήο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ελψ ην λσηηαίν άθξν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ρηηζκέλν 

ζηελ MySQL.  

Δπηπιένλ, εθαξκφδεη δηάθνξα πξφηππα γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

εθαξκνγή πειάηε – δηαθνκηζηή θαη σο θαηαλεκεκέλε εθαξκνγή θαη γηα λα βειηηψζεη 

ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα. Σα δεδνκέλα θαη νη θφξκεο 

αλαπαξηζηψληαη κε ηα πξφηππα Extensible Markup Language (XML) θαη XFORMS 

(XML Forms) αληίζηνηρα θαη ηα δεδνκέλα κεηαθηλνχληαη απφ ην FormEntry module θαη 

ην επίπεδν εθαξκνγήο παθεηαξηζκέλα σο Health Level Seven (HL7) κελχκαηα. Ζ 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (RDBMS) απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα βαζηζκέλε ζε έλα 

αλνηρηφ ζρεζηαθφ κνληέιν θαη κπνξεί λα ρεηξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Structured 

Query Language (SQL) (Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, Biondich P.G., et. al, 2009). 

 

5.5.1. Δπίπεδα πζηήκαηνο 

Μονηέλο δεδομένυν 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ (data model) δαλείδεηαη πνιιά ζηνηρεία απφ ην αληίζηνηρν 

κνληέιν ηνπ Regenstrief Medical Record system, ην νπνίν έρνληαο απνθηήζεη εκπεηξία 

30 ρξφλσλ έρεη απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Γίλεη ηε κεγαιχηεξε βάζε ηνπ ζηνλ 

αζζελή θαη πξνζαξκφδεηαη αξθεηά θαιά ζηηο αλαπαξαζηάζεηο, κε ηε ρξήζε ηνπ Health 

Level Seven (HL7), ησλ παξαηεξήζεσλ, ησλ  επηζθέςεσλ θ.α. Γηαζέηεη, επίζεο, ρψξν 

γηα δηεζλνπνίεζε θαη είλαη αξθεηά ηθαλφ λα απνηξέςεη ηελ είζνδν αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ 

(Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, Biondich P.G., et. al, 2009). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην βαζηθφ κέξνπο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ αλαπαξηζηά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην «πνηνο, πνπ, ηη, πφηε θαη πψο» ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ. 

Έηζη, γηα ηελ εξψηεζε «πνηνο;» ε απάληεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί είλαη ν αζζελήο 

(patient) ή θάπνηνο παξάγνληαο πγείαο (νπζηαζηηθά ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο), ε 

εξψηεζε «ηη;» ζα κπνξνχζε λα απαληεζεί κε κηα έλλνηα (concept) ή κηα παξαηήξεζε 

(observation), ζηελ εξψηεζε «πφηε;» ε απάληεζε ζα ήηαλ ζε κηα επίζθεςε (encounter), 

ζηελ εξψηεζε «πνπ;» ζε κηα ηνπνζεζία (location) θαη ηέινο ζηελ εξψηεζε «πσο;» ε 

απάληεζε ζα είλαη κέζσ παξαγγειίαο (order) ή θφξκαο (form). Γηα θάζε κηα απφ απηέο 

ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ππάξρεη κηα ζεηξά πηλάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ OpenMRS 

ρσξίζηεθε ζε δέθα βαζηθνχο ηνκείο, κε ηνλ θαζέλα λα πεξηέρεη ηνπο ζπζρεηηδφκελνπο 

πίλαθεο. Απηνί νη ηνκείο είλαη νη εμήο : 
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1. Concept (Έλλνηεο) : Καζνξίδνληαη νη έλλνηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηζρπξά θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ δηακέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

2. Encounter (Δπηζθέςεηο) : Πεξηέρεη φια ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπλαληήζεηο ησλ παξαγφλησλ πγείαο κε ηνπο αζζελείο 

3. Form (Φφξκεο) : Δίλαη νπζηαζηηθά ε πεξηγξαθή ησλ δηάθνξσλ ζπληζησζψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε 

4. Observation (Παξαηήξεζε) : ’ απηφ ην κέξνο θαηαγξάθεηαη ε αθξηβήο ηαηξηθή 

πιεξνθνξία. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

πνιιέο παξαηεξήζεηο 

5. Order (Παξαγγειία) : Αθνξά θάπνηεο ελέξγεηεο ή πιηθά πνπ έρνπλ αηηεζεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ 

6. Patient (Αζζελήο) : Αθνξά ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα 

7. User (Υξήζηεο) : Αθνξά ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

8. Person (Άηνκν): Αθνξά ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αηφκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη κε ην ζχζηεκα 

9. Business (Δξγαζία): ρεηίδεηαη κε ηα κε ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ OpenMRS 

10. Groups/ Workflows (χλνια/ Ρνέο Δξγαζηψλ): Αθνξά ξνέο εξγαζηψλ θαη 

ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Μηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα A. 

 

API 

Σν OpenMRS θξχβεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνιππινθφηεηάο πνπ έρνπλ φια ηα 

ζρεζηαθά κνληέια δεδνκέλσλ ζε έλα API βάζεο δεδνκέλσλ (API database), πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα πξνγξακκαηίδνπλ κε πην απινπνηεκέλεο θιήζεηο 

κεζφδσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αληηιεθζνχλ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη, επίζεο, θαη ην API ηεο εθαξκνγήο (API application), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ζπιινγέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ API ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα λα 

παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ιεηηνπξγίεο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 

Σν API ηνπ OpenMRS είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε Java ρξεζηκνπνηψληαο sevice – 

oriented αξρηηεθηνληθή. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Eclipse 
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IDE γηα Java, ηνπ Sudversion γηα version control θαη ηνπ Hibernate σο έλα 

object/relational persistence layer (Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, Biondich P.G., et. al, 

2009). 

Ηλεκηπονική Εθαπμογή 

Γεκηνπξγήζεθε έλα βαζηζκέλν ζηνλ ηζηφ εκπξφζζην άθξν έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε πξφζβαζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηή ε εθαξκνγή 

παξέρεη φιε ηε γθάκα ζηνηρείσλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηεο βάζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεμηθνχ ελλνηψλ, ηε δηαρείξηζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ηε 

δηαρείξηζε ρξεζηψλ, ηε δηαρείξηζε ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηε δηαρείξηζε 

θνξκψλ. 

Ζ ειεθηξνληθή εθαξκνγή είλαη γξακκέλε ζε Java, JSP, θαη HTML ρξεζηκνπνηψληαο 

Spring Framework γηα ζρεδηαζκφ MVC θαη δηεζλνπνίεζε θαη DWR γηα ηε γεθχξσζε 

κε AJAX κεηαμχ ηεο JavaScript απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε θαη κε ηε Java απφ ηε κεξηά 

ηνπ εμππεξεηεηή (Seebregtsab C.J., Mamlin B.W, Biondich P.G., et. al, 2009). 

 

 

Δηθφλα1:  Σερληθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ OpenMRS 
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5.6. Δθαξκνγέο 

Ζ πξψηε εθαξκνγή έιαβε ρψξα ζην Διληνξέη, ζηελ Κέλπα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2006 θαη αθνινχζεζε ε εθαξκνγή ηνπ PIH Hospital in Rwinkwavu , ζηε Ρνπάληα ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2006. Σν ίδην έηνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ επαξρία Kwazulu – Natal 

ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Απηέο ήηαλ απιά νη πξψηεο πξνζπάζεηεο, αθνχ κέζα ζε ηέζζεξα 

ρξφληα, θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2010, ην OpenMRS ήδε  εθαξκνδφηαλ 

ζε 23 ρψξεο κε ηε ζπκκεηνρή ελφο εθαηνκκπξίνπ αζζελψλ απφ φιν ηνλ θφζκν (Tierney 

W.M., Achieng M., Baker E. et.al., 2010). 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ OpenMRS ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο είηε νιφθιεξν είηε 

κέξνο ηνπ θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο θαη πινπνηήζεθε, θαηά κέξνο, ζε άιιεο γιψζζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ruby θαη Microsoft Dot Net. Ο νξγαληζκφο World Health 

Organization (WHO) αλέπηπμε κηα έθδνζε ηνπ OpenMRS (OpenMRS Express) 

πξνδηαγξαθφκελν κε ηηο θφξκεο πνπ αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ WHO γηα ηελ αγσγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κε 

HIV.   

Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πινπνηνχληαη απφ αλεμάξηεηεο νκάδεο πνπ εξγάδνληαη 

κε ηε βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο βαζηθήο νκάδαο πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ 

OpenMRS θαη άιινπο ππεπζχλνπο πινπνίεζεο. Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ γίλεη ηέζζεξηο 

εηήζηεο ζπλαληήζεηο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζηε Νφηην Αθξηθή, νξγαλσκέλεο απφ 

ηνλ Chris Seebregts, πνπ είλαη ν άλζξσπνο πνπ δηεπζχλεη ηελ θνηλφηεηα ησλ ππεπζχλσλ 

πινπνίεζεο ηνπ OpenMRS. Άιιεο πην κηθξήο θιίκαθαο ζπλαληήζεηο έιαβαλ κέξνο ην 

Μάην ηνπ 2009 ζηε Βνζηψλε ελψ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

ζπλάληεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηελ Indianapolis (Seebregtsab 

C.J., Mamlin B.W, Biondich P.G., et. al, 2009). 

ηηο πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο ηνπ OpenMRS πξνζηίζεληαη αθφκα  ηξείο 

γλσζηέο πινπνηήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ θιηληθή θξνληίδα ζηηο ΖΠΑ, ηξείο ζηελ 

Indianapolis, κηα ζην Los Angeles θαη κηα ζην Maryland. Σέινο, ε ρξήζε ηνπ 

OpenMRS έρεη ζθνπφ λα επεθηαζεί θαη ζηελ Ατηή γηα ηελ βνήζεηα ηεο αλάξξσζεο ησλ 

αζζελψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ην ζεηζκφ ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010 (Wikipedia the Free 

Enciclopedia, 2010). 
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5.7. Τπνζηήξημε  

Σν OpenMRS ππνζηεξίδεηαη απφ βαζηθέο νκάδεο ησλ Partners in Health, 

Regenstrief Institute θαη South African Medical Research Council. Άιινη νξγαληζκνί 

πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ην OpenMRS είλαη ην Millennium Villages Project , πνπ έρεη σο 

βάζε ην παλεπηζηήκην Columbia, θαη ην Baobab Health System ζην Μαιάνπη. 

Τπάξρνπλ, επίζεο, δηάθνξεο νκάδεο πξνγξακκαηηζηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκάδσλ ηεο Κέλπα, ηεο Ρνπάληα, 

ηεο Οπγθάληα, ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ηνπ Παθηζηάλ, ηεο Υηιήο θαη ηεο Ηλδίαο. Δηδηθά γηα 

ηε Ρνπάληα, πινπνηήζεθε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ 

ινγηζκηθνχ έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ Java θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ OpenMRS. Δπηπιένλ, ην OpenMRS δηαζέηεη κηα κεγάιε 

θνηλφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ πξνγξακκαηηζηέο, ππεπζχλνπο πινπνίεζεο θαη ρξήζηεο 

δηαθφξσλ θξαηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ mailing lists, IRC θαη 

ζπλέδξηα θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ρξήζε ηνπ.  

 

5.8. πκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην OpenMRS δηαζέηεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ, 

βαζηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ε κε απαίηεζε πξνγξακκαηηζηηθψλ γλψζεσλ, ε κε 

εζηίαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ ηνκέα, ε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο θαη επέθηαζεο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ε χπαξμε ηζρπξψλ κεραληζκψλ ελνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε πνιιέο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο θαη άιια 

ζπζηήκαηα. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ θαη ε 

πνιππινθφηεηα πνπ εκθαλίδεη. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεσξήζεθε ζθφπηκν ζηελ 

παξνχζα εξγαζία λα γίλεη ε εηο βάζνο αλάιπζε ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φζν θαη ηεο 

δνκήο ηνπ. 
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6.  ελάξην εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο OpenMRS: 

Πεξηβάιινλ 

6.1. Δηζαγσγή 

Λφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη 

γεληθφηεξα κέζα ζηα πιαίζηα θαηαλφεζεο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δφκεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο ΖΗΦ αλνηθηνχ θψδηθα, κε αθεηεξία ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη κε 

ζπλέρεηα ηηο ππφινηπεο, ζα επηρεηξεζεί ε αλάιπζε ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο, ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο OpenMRS.  

ηα πιαίζηα απηά, ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ελφο ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ 

πνπ ζα αθνξά ηνλ ηξφπν ηεο νινθιεξσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζε έλα λνζνθνκείν. ’ 

απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα ην 

πηνζεηήζεη, θαζψο θαη νη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα απνηειείηαη ε νινθιεξσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ, ελψ ζηηο ππφινηπεο ζα πεξηγξαθεί ε θάζε θάζε μερσξηζηά κε ηα βήκαηά 

πνπ ηελ απνηεινχλ. 

 

6.2. Υαξαθηεξηζηηθά Δηθνληθνύ Λνζνθνκείνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ ζελαξίνπ, αξρηθά ήηαλ απαξαίηεηε ε δνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή θαηαζθεπή ελφο εηθνληθνχ Ννζνθνκείνπ. Μεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε, 

ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα λα 

αληιεζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην εηθνληθφ Ννζνθνκείν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ: 

 Απνηειείηαη απφ 37 ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 18 είλαη Παζνινγηθά, ηα 7 

Υεηξνπξγηθά, 2 Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο, 4 Δξγαζηεξηαθά Σκήκαηα, 

Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ), Σκήκα Γηαηξνθήο, Φαξκαθείν, 

Σερληθφ Σκήκα, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη ηέινο Γηνηθεηηθφ Σκήκα 

 Σν θάζε Ηαηξηθφ Σκήκα (Η.Σ.) απνηειείηαη απφ ηελ Κιηληθή (θιίλεο αζζελψλ), ηα 

Δξγαζηήξηα, ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία (Δμ.Η.) θαη ηηο Γξακκαηείεο απηψλ 

 Οη γηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηα Η.Σ. εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηα Δμ. Η. (ςπρξά πεξηζηαηηθά) θαη απφ ηα ΣΔΠ 

(επείγνληα πεξηζηαηηθά) 

 Ζ εηζαγσγή ελφο αζζελνχο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην ΣΔΠ είηε απφ ηα Δμ. Η. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ ζα πεξηγξαθεί ε δνκή 

ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ εηθνληθνχ Ννζνθνκείνπ, έηζη ψζηε λα θαζνξηζηνχλ 

ζηε ζπλέρεηα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο ην 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ζα απνηειείηαη απφ: 

 Σμήμα Ανάπηςξηρ Εθαπμογών και Ππογπαμμαηιζμού Νέυν Έπγυν, πνπ ζα 

είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ: 

 Σελ παξαθνινχζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγψλ, ηελ παξαθνινχζεζε γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή αμηνπνίεζε αλζξψπσλ θαη ζπζηεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ηελ 

ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνπο ξπζκνχο 

έληαμεο θαη πινπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ.  

 Σελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κε βάζε 

ηνπο ηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη ηηο εηδηθφηεξεο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ.  

 Σελ Τπνζηήξημε Απνθάζεσλ πνπ αθνξά ηα πεξηβάιινληα ηα νπνία 

βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη θπξίσο ηα αλψηεξα ζηειέρε λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζηα ζηνηρεία πνπ αληινχλ απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

 Σμήμα Διασείπιζηρ ςζηημάηυν, πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζεκεξηλή, 

άκεζε θαη δηαξθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζσζηή ζπληήξεζε, 

αζθάιεηα θαη  έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ, ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ δηακνηξαδφκελσλ πφξσλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σμήμα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ςζηημάηυν, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε. 

 Σμήμα Εκπαίδεςζηρ, πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο. 

Δπηπξφζζεηα ππνζέηνπκε πσο ην Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ θαη 

Πξνγξακκαηηζκνχ Νέσλ Έξγσλ, είλαη απηφ πνπ πξνηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε 

ηνπ OpenMRS θαη πσο απηή ε πξφηαζε έρεη ήδε πεξάζεη απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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6.3. Φάζεηο πινπνίεζεο θαη πξνζδηνξηζκόο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

Οη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα απαξηίδεηαη ε νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ OpenMRS 

ζην εηθνληθφ Ννζνθνκείν είλαη ηξείο θαη ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηηο επφκελεο 

ελφηεηεο: 

 Φάζη Εγκαηάζηαζηρ 

 Φάζη Πποζαπμογήρ 

 Φάζη Λειηοςπγίαρ 

Σα ηκήκαηα πνπ ζα επζχλνληαη γηα ηελ εθπφλεζε απηψλ θαζψο θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 ην Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Νέσλ Έξγσλ ζα 

έρεη σο ξφιν ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ θαη ζα 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ 

εμαγσγή αλαθνξψλ 

 Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αξρηθή 

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζην λνζνθνκείν 

θαη ελ ζπλερεία ζα αζρνιείηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ  

 Σν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ  

 ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ζα αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ OpenMRS 
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7. ελάξην εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο OpenMRS: 

Φάζε Δγθαηάζηαζεο 

7.1. Δηζαγσγή 

Σν αξρηθφ ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

ηερληθήο ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ηκήκα 

πνπ είλαη ππεχζπλν γη’ απηή ηε θάζε είλαη ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

πζηεκάησλ, πνπ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ 

λνζνθνκείνπ πξέπεη λα επηιεθζεί θάπνησλ ή φισλ ησλ θάησζη εξγαζηψλ: 

 Εγκαηάζηαζη μησανημάηυν για ειζαγυγή και αποθήκεςζη δεδομένυν και 

ππόζβαζη ηυν σπηζηών  

 Δημιοςπγία Τποδομήρ Ιζσύορ  

 Καηαζκεςή Τποδομήρ ςνδεζιμόηηηαρ 

 Εγκαηάζηαζη Λογιζμικού 

  

7.2. Δγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ  

Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ηφζν ελφο εμππεξεηεηή, φζν θαη δηαθφξσλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε εηζαγσγή θαη ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα. 

χκθσλα κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ηζπλφλησλ ηνπ OpenMRS 

πξνηείλεηαη έλαο εμππεξεηεηήο πνπ ζα δηαζέηεη έλαλ ή δχν επεμεξγαζηέο 1.5+ GHz, 

κλήκε 2 GB, ρψξν ζθιεξνχ δίζθνπ 150+ GB κε RAID θαη ην θαηάιιειν εθεδξηθφ 

(backup).  

Όζνλ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο πξνηείλνληαη δχν πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπνκέλσο, εάλ ην λνζνθνκείν επηζπκεί λα ζπιιέγνπλ νη θιηληθνί 

ηαηξνί ηα δεδνκέλα ρεηξφγξαθα θαη ελ ζπλερεία λα γίλεηαη ε θαηαρψξεζε απηψλ 

αλαδξνκηθά απφ εηδηθνχο ππαιιήινπο (εηζαγσγήο δεδνκέλσλ), ηφηε ν αξηζκφο ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο κε ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

εηζαρζνχλ. Έλαο γεληθφο θαλφλαο πνπ ηζρχεη, είλαη πσο ν ππάιιεινο, πνπ ζα είλαη 

ππεχζπλνο γη’ απηή ηελ εξγαζία, ζα θαηαλαιψλεη πεξίπνπ κία εκέξα γηα ηελ εηζαγσγή 

80- 100 θνξκψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζα πεξηέρεη πεξίπνπ 20 παξαηεξήζεηο. Γηα 
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απηήλ ηελ αλαδξνκηθή εηζαγσγή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαλνληθνί ππνινγηζηέο, 

ην θφζηνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ €300- €1000. 

Ζ ελαιιαθηηθή πεξίπησζε είλαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ εξγαζίαο ζηα ζεκεία 

πεξίζαιςεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε θιηληθφο ηαηξφο, γξακκαηέαο θαη γεληθά φπνηνο 

ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα, ζα ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

ζηαζκφ εξγαζίαο. πκπεξαζκαηηθά, ν αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα είλαη αλάινγνο κε 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν επηηξαπέδηνη ππνινγηζηέο, φζν θαη ζπζθεπέο κε νζφλε αθήο 

θαη θηλεηέο ζπζθεπέο γηα θιηληθέο νη νπνίεο είλαη απνκαθξπζκέλεο. Σν θφζηνο απηψλ 

ησλ ζπζθεπψλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ €100 γηα j2me smart phone πνπ είλαη ηθαλφ λα 

ηξέρεη ην OpenMRS έσο €1000 γηα ζπζθεπέο κε νζφλε αθήο.  

Μηα ηξίηε πξφηαζε πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί ρξήζηκε, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο πνπ δελ ρξεηάδνληαη πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ησλ αζζελψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

ειεθηξνληθψλ θνξκψλ πνπ ζα απνζηέιινληαη είηε κε SMS, είηε κε GPRS ή wifi θαη ην 

θφζηνο κπνξεί λα θηάζεη αθφκε θαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα ησλ €20. 

 

7.3. Γεκηνπξγία Τπνδνκήο Ηζρύνο  

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ OpenMRS είλαη πξνθαλέο πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλε κηα ηζρπξή ππνδνκή ηζρχνο πνπ ζα παξάγεη ζηαζεξφ ξεχκα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνδνκή απηή θαηαξξεχζεη 

ππάξρεη πηζαλφηεηα απψιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Απηφ πνπ απαηηείηαη γηα κηα ηζρπξή ππνδνκή είλαη ε χπαξμε κηαο πξσηαξρηθήο 

πεγήο ηζρχνο θαη κηαο εθεδξηθήο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ξεχκαηνο πιέγκαηνο σο 

πξσηαξρηθή πεγή θαη κηαο γελλήηξηαο πεηξειαίνπ σο εθεδξηθή δελ είλαη ε  θαηάιιειε 

ιχζε, επεηδή εκθαλίδεηαη κηα κηθξή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηνπ ραζίκαηνο  ηνπ ξεχκαηνο 

πιέγκαηνο θαη ηεο εθθίλεζεο ηεο γελλήηξηαο, θαη απηή ε μαθληθή απψιεηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαηαζηξνθέο ζηνλ εμππεξεηεηή ή ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Σα 

ζπζηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηδαληθά είλαη ηα πβξηδηθά, φπνπ ππάξρεη κηα πξσηαξρηθή 

πεγή ελέξγεηαο (φπσο πιέγκαηνο ή ειηαθή), θαη κηα δεπηεξεχνπζα πεγή (φπσο κηα 

γελλήηξηα ή ειηαθή), πνπ θαη νη δχν ζα ηξνθνδνηνχλ κηθξήο δηάξθεηαο εθεδξηθέο 

κπαηαξίεο. 
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7.4. Θαηαζθεπή ππνδνκήο πλδεζηκόηεηαο 

ε απηφ ην ζεκείν ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη ην δίθηπν κε ην νπνίν ζα ζπλδένληαη ν εμππεξεηεηήο κε ηνπο δηάθνξνπο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ κεηαμχ ηνπο.  

Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ εμππεξεηεηή κε ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα εγθαηαζηαζνχλ Ethernet θαιψδηα ή θφκβνη, λα θαηαζθεπαζηεί έλα αζχξκαην ηνπηθφ 

δίθηπν ή λα ρξεζηκνπνηεζεί αζχξκαην internet. Δλψ, γηα ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλαλ απφ ηνπο 

θάησζη ηξφπνπο: 

 Σε κεηαθνξά φισλ ησλ ρεηξφγξαθσλ θνξκψλ ζε κηα θεληξηθή 

ηνπνζεζία θαη απφ εθεί εηζαγσγή ηνπο ζην OpenMRS (πξφηαζε πνπ 

δελ πξνυπνζέηεη χπαξμε δηθηχνπ, ζεσξεί φκσο απαξαίηεηε ηε 

κεηαθνξά) 

 Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ- wifi κεγάινπ εχξνπο 

 Δγθαηάζηαζε δνξπθνξηθνχ internet (VSAT) ή άιισλ κέζσλ 

πξφζβαζεο ζην internet γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

 

7.5. Δγθαηάζηαζε Ινγηζκηθνύ 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Γηα ηνλ 

εμππεξεηεηή, αξρηθά πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Windows Server 2003 θαζψο θαη 

αληηηθνχ θαη ηείρνπο πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Δλ ζπλερεία, εγθαζίζηαληαη ηα 

MySQL, Apache Tomcat θαη jre θαη ξπζκίδεηαη ν εμππεξεηεηήο πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη ηελ εθαξκνγή OpenMRS δηακέζνπ ηνπ Apache κε ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

HTTP.  

Γηα ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ηζπλφλησλ ηνπ 

OpenMRS απηφ ην βήκα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ εγθαηάζηαζε ελφο πεξηεγεηή (πξνηείλεηαη ν Firefox) ζηνλ ππνινγηζηή – 

πειάηε  

 Γηα ηα FormEntry ή Remote FormEntry Modules, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Microsoft InfoPath 2003 (ή κεηαγελέζηεξε έθδνζε) κε Service Pack2 
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8. ελάξην εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο OpenMRS: 

Φάζε Πξνζαξκνγήο 

8.1. Δηζαγσγή 

Σε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο θάζεο ηελ αλαιακβάλεη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο 

πζηεκάησλ θαη ν θχξηνο ξφινο ηνπ, είλαη ε ξχζκηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ OpenMRS ζηα δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνχ λνζνθνκείνπ. Έηζη νη πξάμεηο πνπ ζα επηηειέζεη ην ελ ιφγσ ηκήκα ζα 

απαξηίδνληαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

 Πποζθήκη Απμοδιοηήηυν 

 Καηαζκεςή Ρόλυν  

 Καηαζκεςή Λογαπιαζμών Υπηζηών 

 Καθοπιζμόρ Σοποθεζιών  

 Πποζθήκη Αναγνυπιζηικών Σύπυν Αζθενών  

 Δημιοςπγία Σύπυν Υαπακηηπιζηικών ηυν Αηόμυν 

 Καθοπιζμόρ Σύπυν Επιζκέτευν  

 Πποζθήκη Εννοιών ζηο λεξικό  

 Δημιοςπγία Ηλεκηπονικών Φοπμών  

 Πποζθήκη Σύπυν Παπαγγελιών 

Παξαθάησ ζα δνζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ θηλήζεσλ ζηε 

δηεπαθή ηνπ ρξήζηε πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ ηα βήκαηα. Μηα 

πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ αθξηβψλ θηλήζεσλ γηα ην θάζε βήκα δίλεηαη ζην 

παξάξηεκα Β. Δπηπιένλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ ζα δνζεί θαη ε 

δνκηθή αλάιπζε ηνπ θάζε βήκαηνο.  

 

8.2. Πξνζζήθε Αξκνδηνηήησλ 

Σν πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ε πξνζζήθε αξκνδηνηήησλ. Οη αξκνδηφηεηεο αλαθέξνληαη, νπζηαζηηθά, ζηηο ελέξγεηεο 

εθείλεο πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα (εμνπζηνδφηεζε) λα επηηεινχλ νη ρξήζηεο κέζα 

ζην ζχζηεκα. Σν OpenMRS δηαζέηεη κηα κεγάιε γθάκα έηνηκσλ αξκνδηνηήησλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζζήθε, ηε δηαγξαθή, ηελ ηξνπνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 
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πξνβνιή θάπνησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δείγκα ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα: 

 

Δηθφλα 2: Αξκνδηφηεηεο πζηήκαηνο 

 

Αλ ν δηαρεηξηζηήο πηζηεχεη φηη πξέπεη λα πξνζηεζεί θάπνηα επηπιένλ αξκνδηφηεηα, ηφηε 

ηελ θαηαρσξεί ζην ζχζηεκα δηεπθξηλίδνληαο ην φλνκα θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο. (βι. 

παξ/κα Β1) 

 

8.3. Θαηαζθεπή Ρόισλ 

ην OpenMRS δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ξφινπ πνπ ζα έρεη έλαο 

ρξήζηεο κέζα ζην ζχζηεκα. ηελ νπζία, σο ξφινο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε νκαδνπνίεζε 

θάπνησλ αξκνδηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζην ζχζηεκα.  

Έηζη, ν δηαρεηξηζηήο αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ πηζαλψλ ξφισλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ εθάζηνπ εμ απηψλ (βι. παξ/κα Β.2). Γηα ηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ αο ππνζέζνπκε πσο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζήθε 

ησλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα είλαη ν «Τπάιιεινο Τπνδνρήο». ε απηή ηελ πξφηαζε, ν 

«Τπάιιεινο Τπνδνρήο» είλαη έλαο ξφινο πνπ πξέπεη λα απνζεθεχζεη ν δηαρεηξηζηήο 

ζην ζχζηεκα, ελψ ε «πξνζζήθε αζζελψλ» είλαη κηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

επηιέγνληαη γη’ απηφλ ηνλ ξφιν. (Δηθφλα 3)  
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Δηθφλα 3 : Πξνζζήθε Ρφινπ 

 

8.4. Θαηαζθεπή Ινγαξηαζκώλ Υξεζηώλ 

Ωο ρξήζηεο νξίδνληαη φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην OpenMRS. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαρσξήζεη φια ηα άηνκα πνπ ζα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, θαηαγξάθνληαο ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία (φλνκα, επψλπκν, θχιν), παξέρνληαο ηνπο φλνκα θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο θαη πξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπ θαζελφο (βι. παξ/κα Β.3). Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ε Άλλα Παππά είλαη Τπάιιεινο Τπνδνρήο, ηφηε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ζην OpenMRS ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

ρξήζηε Άλλα Παππά πνπ ζα έρεη ην ξφιν «Τπάιιεινο Τπνδνρήο», ην φλνκα ρξήζηε 

anna θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε «Admin123». (Δηθφλα 4) Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα 

παξάζρεη ζηνπο ρξήζηεο θάπνηεο εξσηήζεηο, κε ηηο ζπλνδεπφκελεο απαληήζεηο ηνπο, γηα 

ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο δελ ζπκάηαη ηνλ θσδηθφ ηνπ.  
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Δηθφλα 4: Πξνζζήθε Υξήζηε 

 

 

Δομική Ανάλςζη 

Σν θνκκάηη ηνπ Data Model πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο, ηνπο ξφινπο θαη 

ηνπο ρξήζηεο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5. 

χκθσλα κε απηφ ην θνκκάηη, φηαλ ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ζην OpenMRS κηα 

αξκνδηφηεηα, ηφηε απηή θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα κε ην φλνκα privilege. Πξάγκαηη, ηα 

πεδία απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη ηα «privilege» θαη «description», έηζη φπσο αθξηβψο 

εκθαλίδνληαη θαη ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε (εηθφλα 2). 



 46 

 

Δηθφλα 5: Κνκκάηη Data Model γηα ξφινπο, αξκνδηφηεηεο, ρξήζηεο 

 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ελφο ξφινπ ππάξρεη ν πίλαθαο role, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηφζν 

ην φλνκά ηνπ (role), φζν θαη ε πεξηγξαθή ηνπ (description). Όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, θάζε ξφινο δηαζέηεη κηα ζεηξά αξκνδηνηήησλ. ην data model απηφ 

θαίλεηαη κέζσ ηνπ πίλαθα role_privilege, ν νπνίνο ζπλδέεη ηνπο πίλαθεο role θαη 

privilege θαη ζπλεπψο θάζε ξφιν κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. Δπηπιένλ, γηα ηελ 

απνζήθεπζε ελφο ξφινπ πνπ θιεξνλνκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο άιινπ εκπιέθεηαη ν 

πίλαθαο role_ role, φπνπ δειψλνληαη ηφζν ν γνλέαο (parent_ role), φζν θαη ην παηδί 

(child_ role).  

Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί έλαλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε, ηφηε νη πιεξνθνξίεο πνπ 

εηζάγνληαη θαηαρσξνχληαη θαηά βάζε ζηνλ πίλαθα users. Έηζη, κε  ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

θφξκαο θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηα πεδία ηνπ πίλαθα system_id, username, 

password, secret_question, secret_answer θαη person_id.  Σν person_id είλαη μέλν θιεηδί 

ζηνλ πίλαθα users θαη αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ πίλαθα “person”. Δπνκέλσο, φηαλ ν 

δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα πξνζζήθεο ρξήζηε ην θχιν, ην θχξην θαη κεζαίν 

φλνκα θαη ην επψλπκν θαηαρσξνχληαη ζηνπο πίλαθεο person θαη person_name θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πεδία gender, given_name, middle_name θαη family_name. Ο 

πίλαθαο user_ role, έρνληαο σο θχξην θιεηδί ην (user_ id, role), κε ην user_ id λα 

αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα users θαη ην role ζηνλ role, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάζεζε 

ησλ ξφισλ πνπ ζα έρεη ν ρξήζηεο κέζα ζην ζχζηεκα. 
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Σέινο, ην OpenMRS είλαη ξπζκηζκέλν λα θιεηδψλεη ηνπο ρξήζηεο έμσ απφ ην 

ζχζηεκα χζηεξα απφ 7 ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο θσδηθνχ πξφζβαζεο, 

εληφο κηζήο ψξαο. Ο αξηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρεη θάλεη θάπνηνο ρξήζηεο θαη ν 

ηειεπηαίνο ρξφλνο πξνζπάζεηαο απνζεθεχνληαη σο property ζηνλ πίλαθα user_ 

property.  

 

8.5. Θαζνξηζκόο Σνπνζεζηώλ 

Οη ηνπνζεζίεο ζην OpenMRS αλαθέξνληαη ζηνπο ηφπνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη ζπλαληήζεηο ησλ αζζελψλ κε ηνπο παξάγνληεο ηεο πγείαο. Δλαιιαθηηθά, σο 

ηνπνζεζία κπνξεί λα ζεσξεζεί νπνηνδήπνηε κέξνο δηαζέηεη κεραλήκαηα πξφζβαζεο 

ζην ζχζηεκα. Υξένο ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη ε θαηαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο εθάζηεο 

ηνπνζεζίαο, ε πεξηγξαθή ηεο, θαζψο θαη ε δηεχζπλζή ηεο (βι. παξ/κα Β.4). Γηα 

παξάδεηγκα, ζαλ ηνπνζεζία κπνξεί λα ζεσξεζεί νιφθιεξν ην λνζνθνκείν, φπσο ην 

«Δηθνληθφ Ννζνθνκείν» ή έλα ηκήκα απηνχ, φπσο ην «Νεπξνινγηθφ Σκήκα» (Δηθφλα 

6). 

 

 

Δηθφλα 6: Πξνζζήθε Σνπνζεζηψλ 1 
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Δηθφλα 7: Πξνζζήθε Σνπνζεζηψλ 2 

 

Έρεη, επηπιένλ, ηε δπλαηφηεηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ηνπνζεζίεο αλάινγα κε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηζπκεί (πρ. Ννζνθνκείν, Σκήκα). Σέινο, νη ηνπνζεζίεο κπνξεί 

λα ηεξαξρεζνχλ έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηεί ε ζπλνιηθή δνκή ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηεξάξρεζε ηνπ Νεπξνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ εηθνληθνχ Ννζνθνκείνπ 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

 

Δομική Ανάλςζη 

Ο πίλαθαο location ηνπ data model είλαη απηφο φπνπ απνζεθεχνληαη νη ηνπνζεζίεο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπο (name, description, address1, address2, city_ village, state_ 

province, postal_ code, country, latitude, longitude, country_ district, region, subregion, 

township_ division). Αλ απαηηείηαη ηεξάξρεζε ησλ ηνπνζεζηψλ, ηφηε ε ηνπνζεζία- 

γνλέαο απνζεθεχεηαη ζην πεδίν parent_ location ηνπ πίλαθα location, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην location_ id. Δπηπξφζζεηα, νη πίλαθεο location_ tag θαη 

location_ tag_ map ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηνπνζεζηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη ηνπνζεζίεο είλαη απαξαίηεηεο ηφζν ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ επηζθέςεσλ φζν θαη ησλ παξαηεξήζεσλ (ην location_ id είλαη μέλν θιεηδί ζηνλ 

πίλαθα encounter θαη ζηνλ obs).  
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Δηθφλα 8: Κνκκάηη Data Model γηα Σνπνζεζίεο 

 

 

Δηθφλα 9: Πίλαθαο obs 
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8.6. Πξνζζήθε Αλαγλσξηζηηθνύ Σύπνπ Αζζελώλ 

Σν Αλαγλσξηζηηθφ ησλ Αζζελψλ είλαη νπζηαζηηθά ν αξηζκφο εθείλνο πνπ ζα έρεη 

θάζε αζζελήο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε ηαπηνπνίεζή ηνπ κέζα 

ζην ζχζηεκα. Πξφθεηηαη γηα έλα αιθαξηζκεηηθφ πνπ είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε αζζελή, 

ελψ ν ηχπνο αλαθέξεηαη ζηε κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί απηφ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν. πλεπψο, ν δηαρεηξηζηήο, αθνχ έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θαηαιήμνπλ ζηε κνξθή πνπ ζα έρνπλ ηα αλαγλσξηζηηθά 

ησλ αζζελψλ, θαηαρσξεί ζην ζχζηεκα ην φλνκά ηεο, κηα πεξηγξαθή γη’ απηήλ θαη έλαλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί λα ηελ θαηαλνήζεη ν ππνινγηζηήο ή ν ρξήζηεο (βι. παξ/κα Β.5). Ο 

«Αξηζκφο Καηαγξαθήο Αζζελψλ Δηθνληθνχ Ννζνθνκείνπ» ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 

φλνκα ελφο ηχπνπ αλαγλσξηζηηθνχ, κε κνξθή θαηαλνεηή απφ ηνλ ππνινγηζηή "\d{1,8}-

\d" (Regex Format) θαη απφ ηνλ ρξήζηε NNNNNNN-N (Description of format)(δειαδή 

ζα απνηειείηαη απφ νρηψ ςεθία κηα παχια θαη έλαλ ηειηθφ αξηζκφ) (Δηθφλα 10). 

 

 

Δηθφλα 10: Πξνζζήθε Αλαγλσξηζηηθνχ Σχπνπ 

 

Δομική Ανάλςζη 

ηελ απνζήθεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ηχπσλ αλαθέξεηαη ν πίλαθαο patient_ 

identifier_ type. Έηζη, απηφ πνπ απαηηείηαη, είλαη ε θαηαρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ 

name, description, format check digit, θαη format description. Σνλ ηχπν αλαγλσξηζηηθνχ 

ηνλ βξίζθνπκε σο μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα patient_identifier, πνπ ζεκαίλεη πσο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζνπκε λα θαηαρσξήζνπκε έλα αλαγλσξηζηηθφ πξέπεη πξψηα 

λα δειψζνπκε ηνλ ηχπν ηνπ. 
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Δηθφλα 11: Κνκκάηη Data Model γηα Αλαγλσξηζηηθά 

 

8.7. Γεκηνπξγία Σύπσλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ Αηόκσλ 

’ απηφ ην ζεκείν ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζην ζχζηεκα 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέιεη λα εκθαλίδνληαη γηα έλα άηνκν. (βι. παξ/κα Β.6) 

Σέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη ν ηφπνο γέλλεζεο ελφο αηφκνπ, ην 

φλνκα κεηξφο θ. α.  

 

 

Δηθφλα 12: Πξνζζήθε ηχπνπ Υαξαθηεξηζηηθνχ 

 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηιέμεη ζε πνην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπκεί λα 

πξνβάιινληαη. Οη επηινγέο πνπ έρεη είλαη νη εμήο: 
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 Να πξνβάιινληαη φηαλ ν αζζελήο εκθαλίδεηαη ζε κηα ιίζηα 

 Να εκθαλίδνληαη φηαλ πξνβάιινληαη ηα κεηαδεδνδέλα ελφο αζζελή 

 Να εκθαλίδνληαη ζηελ θαξηέια ηνπ αζζελνχο 

 Να πξνβάιινληαη φηαλ έλαο ρξήζηεο εκθαλίδεηαη ζε κηα ιίζηα 

 Να εκθαλίδνληαη φηαλ πξνβάιινληαη ηα κεηαδεδνδέλα ελφο ρξήζηε 

 

Δομική Ανάλςζη 

Ο πίλαθαο person_ attribute_ type, είλαη απηφο πνπ ζρεηίδεηαη  κε ηνπο ηχπνπο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζζήθεο απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα ζηα πεδία name, description, format, foreign_ 

key θαη searchable. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν πίλαθαο person_ attribute ρξεζηκεχεη 

ζηελ απνζήθεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ αληηζηνηρίδνληαο θάζε άηνκν 

(person_ id) κε ην αληίζηνηρν ηχπν ραξαθηεξηζηηθνχ (person_ attribute_ type). 

 

Δηθφλα 13: Data Model γηα Υαξαθηεξηζηηθά Αηφκσλ 
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8.8. Θαζνξηζκόο Σύπσλ Δπηζθέςεσλ 

Ζ επίζθεςε είλαη νπνηαδήπνηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ελφο 

λνζνθνκεηαθνχ παξφρνπ (θιηληθφο ηαηξφο, εξγαζηεξηαθφο ππάιιεινο θ.α.). ην 

OpenMRS νη επηζθέςεηο αλαπαξηζηψληαη θπξίσο σο θφξκεο απνηεινχκελεο απφ 

δηάθνξεο παξαηεξήζεηο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο παξαηήξεζε 

ζεσξείηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα κεηξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέηαζεο (πρ βάξνο, 

χςνο, πίεζε) θαη κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ηφζν κε πνζνηηθά, φζν θαη κε πνηνηηθά δεδνκέλα 

(φπσο πνξίζκαηα, επξήκαηα αθηηλνγξαθίαο, θ.α.). 

Ο δηαρεηξηζηήο ζε απηή ηε θάζε πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηνπο ηχπνπο επηζθέςεσλ 

πνπ δηελεξγνχληαη κέζα ζην λνζνθνκείν θαη λα θαηαρσξήζεη ην φλνκα θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο (βι. παξ/κα Β.7). Έλα παξάδεηγκα ηχπνπ επίζθεςεο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε «Δπίζθεςε Δμσηεξηθνχ Αζζελνχο» (Δηθφλα 14) 

 

 

Δηθφλα 14: Πξνζζήθε Σχπνπ Δπίζθεςεο 

 

Δομική Ανάλςζη 

Ο πίλαθαο encounter_ type είλαη απηφο ζηνλ νπνίν απνζεθεχεηαη ν ηχπνο ηεο 

επίζθεςεο. χκθσλα κε ηελ εηθφλα 15 ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη ην 

name θαη ην description. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην encounter_ type ρξεζηκνπνηείηαη σο μέλν θιεηδί ηφζν 

ζηνλ πίλαθα encounter πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηζθέςεηο ησλ αζζελψλ κε ηνπο 

παξάγνληεο πγείαο, φζν θαη ζηνλ πίλαθα form πνπ αθνξά ηηο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε ξχζκηζή ηνπο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ.  
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Δηθφλα 15: Κνκκάηη Data Model γηα ηνλ Σχπν Δπίζθεςεο 

 

8.9. Πξνζζήθε ελλνηώλ ζην ιεμηθό 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε  πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην θχξην δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ 

OpenMRS είλαη ην ιεμηθφ ελλνηψλ. ε απηφ, φκνηα κε έλα θνηλφ ιεμηθφ, νξίδνληαη ην 

φλνκα θαη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα νπνηαδήπνηε έλλνηα ζέινπκε λα 

απνζεθεπζεί ζην ζχζηεκα, φπσο ηαηξηθνί φξνη, θάξκαθα, ζπκπηψκαηα, θαηαζηάζεηο 

αζζέλεηαο θ.α. Ζ έλλνηα απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν 

(παξαηήξεζε, ηαηξηθφο φξνο, θάξκαθν) ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθφ ζηνηρείν ησλ 

θνξκψλ, ησλ παξαγγειηψλ, ησλ αλαθνξψλ θ.α.  

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηθνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ ή θάζε θιηληθήο. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο, είλαη πξνθαλέο πσο πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί κηα 

πξνεγνχκελε ζπλάληεζε κε θιηληθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη εξεπλεηηθέο νκάδεο, γηα λα 

εληνπηζηνχλ εθείλεο νη έλλνηεο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο γηα ην λνζνθνκείν θαη ηηο 
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θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηνπ θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνχλ ζην ιεμηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Γηα λα πξνζηεζεί κηα έλλνηα ζην ιεμηθφ ελλνηψλ,  ηα θχξηα πεδία πνπ πξέπεη λα 

θαηαρσξεζνχλ είλαη (βι. παξ/κα Β.8) : 

 ην πξσηαξρηθφ φλνκά ηεο, πνπ ζα είλαη ην φλνκα, νινγξάθσο, κε ην νπνίν είλαη 

γλσζηή απηή ε έλλνηα 

 κηα ζπληνκνγξαθία ηεο, γηα ηελ γξήγνξε αλαδήηεζή ηεο κέζα ζην ζχζηεκα 

 ε εξκελεία ηεο 

 έλα ζπλψλπκν, γηα λα απνθεπρζνχλ νη θαηαρσξήζεηο δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ κε 

ηελ ίδηα ζεκαζία 

 ε θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη, έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα θαηεγνξία. Γηα 

παξάδεηγκα αλ αλήθεη ζηελ drug ζα είλαη θάπνην θάξκαθν, αλ αλήθεη ζηελ 

Diagnosis ζα είλαη δηάγλσζε. Ζ ηξέρνπζα ιίζηα θιάζεσλ πεξηιακβάλεη ηα: 

 Σest (Δμέηαζε) – γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (φπσο CD4 Count) ή 

ηερληθή θπζηθήο εμέηαζεο (φπσο Babinski)  

 Procedure (Γηαδηθαζία) – φπσο ε παξαθέληεζε  

 Drug (Φάξκαθα) – θάξκαθα, ζπληαγέο   

 Diagnosis (Γηαγλψζεηο) – ηειηθφ ηαηξηθφ ζπκπέξαζκα (φπσο δηαβήηεο, 

AIDS ) 

 Finding (Δχξεκα) – επξήκαηα θιηληθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

(ηαρπθαξδία, ζπζηνιηθφ θχζεκα)  

 Anatomy (Αλαηνκία) – κέξνο ζψκαηνο (φπσο δεμί ρέξη, θνηιηά)  

 Question (Δξψηεζε) – έλα εξψηεκα ζην νπνίν ππάξρνπλ είηε αλνηρηέο 

απαληήζεηο, είηε θσδηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο  

 LabSet – ζχλνιν ελλνηψλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (φπσο I-Stat 

Chem8+)  

 MedSet – ζχλνιν δηαθφξσλ θαξκάθσλ, φπσο θαξδηαθά θάξκαθα 

 ConvSet – ζχλνιν ελλνηψλ, ηππηθά εξσηήζεσλ, πνπ ελψλνληαη γηα λα 

πξνζθέξνπλ επθνιία (φπσο δσηηθά ζεκεία)  

 Misc – έλλνηεο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη, ζπλήζσο γεληθέο πεξηγξαθέο γηα 

ηνπνζεζίεο ή θαηάηαμε (φπσο αξηζηεξφ, ζνβαξφ, ζεηηθφ)  

 Symptom (χκπησκα) – νπνηαδήπνηε έλδεημε θαηαιήγεη ζε έλα πηζαλφ 

ζπκπέξαζκα 

 Symptom/Finding (χκπησκα/ Δχξεκα)– νπνηαδήπνηε έλδεημε, δελ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε έλα ζπκπέξαζκα  
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 Specimen (Γείγκα) – έλα δείγκα απφ έλα κεγαιχηεξν κέξνο (φπσο 

δείγκα ηζηνχ, δείγκα αίκαηνο ) 

 Misc Order – Παξαγγειίεο πνπ ηππηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

λνζνθνκείν  

 ε επηινγή ή φρη ηνπ «Is Set?», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε 

ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 Ζ επηινγή ελφο ηχπνπ δεδνκέλσλ απφ απηνχο πνπ είλαη δηαζέζηκνη. Γειψλνληαο 

ηνλ ηχπν κηαο έλλνηαο ζπλάγεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Δπνκέλσο, αλ είλαη κηα έλλνηα ηχπνπ coded ηφηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

εξψηεζε πνπ δηαζέηεη κηα γθάκα απαληήζεσλ, αλ είλαη numeric σο κηα εξψηεζε 

πνπ δέρεηαη σο απάληεζε αξηζκεηηθή ηηκή. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη 

ηνπο ηχπνπο απηνχο, ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο θαη θάπνηα παξαδείγκαηα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζεσξήζνπκε ηηο έλλνηεο σο εξσηήζεηο - απαληήζεηο : 

 

Πίλαθαο 3: Σχπνη Γεδνκέλσλ 
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Γηα παξάδεηγκα ε έλλνηα Valporate είλαη έλα αληηεπηιεπηηθφ θάξκαθν κε 

ζπληνκνγξαθία VPA. Αλήθεη ζηελ θιάζε Drug, ζα κπνξνχζε λα νκαδνπνηεζεί κε άιια 

αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα θαη ν ηχπνο ηεο είλαη N/A αθνχ δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα 

εξψηεζε (Δηθφλα 16). 

 

 

Δηθφλα 16: Πξνζζήθε Έλλνηαο 

 

Δομική Ανάλςζη 

ηνλ ππξήλα ηνπ OpenMRS βξίζθεηαη ην ιεμηθφ ελλνηψλ, θάηη πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη πιήξσο ζην data model, βιέπνληαο ηε ζρέζε ηνπ πίλαθα concept κε 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο. (Παξάξηεκα Α) 
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Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο επηζπκεί λα απνζεθεχζεη κηα έλλνηα, ηφηε ηα ζηνηρεία ηεο ζα 

εηζαρζνχλ ζηνλ πίλαθα concept, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα πεδία short_name, 

description, form_ text, datatype_ id, class_ id, is_ set θαη version. Οη ππφινηπνη πίλαθεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ concept θαη βξίζθνληαη ζην ίδην παθέην κε απηφλ (παθέην 

concept) είλαη: 

 Concept_ answer: Απνζεθεχνληαη νη ηηκέο ησλ απαληήζεσλ γηα φιεο ηηο έλλνηεο 

πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεκέλνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. 

 Concept_ class: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ελλνηψλ, φπσο drugs 

(θάξκαθα), test (εμεηάζεηο), Symptoms (ζπκπηψκαηα) 

 Concept_ datatype: Καζνξίδεη ηνλ ηχπν κηαο έλλνηαο 

 Concept_ description: Γηαζέηεη φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί 

λα πεξηγξάςεη θάπνηνο κηα έλλνηα. Απηέο νη πεξηγξαθέο έρνπλ κηα πξνο πνιιέο 

πξνειεχζεηο (English, French) 

 Concept_ name: Αλαθέξεηαη γεληθά ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα αλαθέξνληαη ζε κηα έλλνηα. Σα νλφκαηα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνειεχζεηο (αγγιηθά, γαιιηθά) (locale) θαη δηαθνξεηηθά tags 

(canonical names, synonyms, shortnames) πνπ ηα θαηεγνξηνπνηνχλ θαηάιιεια. 

 Concept_ name_ tag: Σα tags επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα θαηεγνξηνπνηήζεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νλνκάησλ γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

 Concept_ name_ tag_ map: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλεζε ηνπ πίλαθα concept_ 

name_ tag κε ηνλ concept_name, έηζη ψζηε λα ζπζρεηίζεη θάζε φλνκα κε ηα 

αληίζηνηρα tags.  

 Concept_ source: Απνζεθεχεη άιια πξφηππα ιεμηθά φπσο ην LOINC, 

SNOMED, ICD- 10 ή άιια ζπζηήκαηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελ ζπλερεία γηα 

ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο έλλνηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνχ. 

 Concept_ map: Απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνπλ κηα έλλνηα (concept) 

ηνπ OpenMRS κε ην αληίζηνηρν πξφηππν ιεμηιφγην (πρ. ICD, LOINC ή 

SNOMED) ή ζχζηεκα ηνπ πίλαθα concept_ source. 

 Concept_ complex: Δίλαη επέθηαζε ηνπ πίλαθα concept γηα έλλνηεο πνπ δέρνληαη 

σο απάληεζε πεξίπινθεο ηηκέο, φπσο κηα αθηηλνγξαθία, έλα αξρείν ή πνιπκέζα. 

Σα handlers ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

εκθάληζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

 Concept_ numeric: Δπέθηαζε ηνπ πίλαθα concept γηα έλλνηεο πνπ δέρνληαη σο 

απάληεζε αξηζκεηηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ πεξηέρεη θαη κεηαδεδνκέλα γηα εχξε, γηα 

κνλάδεο κέηξεζεο θ.α. 
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 Concept_ set:  Έλα ζχλνιν (set) είλαη ε νκαδνπνίεζε ζπζρεηηδφκελσλ ελλνηψλ. 

Κάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα θαζνξίδεη έλα κνλαδηθφ κέινο ηνπ ζπλφινπ 

 Concept_ proposal: Σν OpenMRS δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

πξνηείλνπλ ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εηζαγσγή θάπνησλ ελλνηψλ ζην 

ιεμηθφ. Ο πίλαθαο απηφο απνζεθεχεη ηέηνηεο έλλνηεο. 

 Drug: Απνζεθεχνληαη ηα θάξκαθα πνπ ζέιεη λα θαηαρσξήζεη ν δηαρεηξηζηήο 

ζην ζχζηεκα.  

 Drug_ ingredient: Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο θαξκάθνπ.  

 

 

Δηθφλα 17: Κνκκάηη ηνπ Data Model γηα ηηο Έλλνηεο 

 

8.10. Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθώλ Φνξκώλ 

Οη θφξκεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην OpenMRS είλαη νπζηαζηηθά ν ζπλδπαζκφο 

εθείλσλ ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέηαζεο. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ OpenMRS, νη θφξκεο είλαη ν θχξηνο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα. 

ε έλα πξψηκν ζηάδην ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα ζπιιέμεη φιεο ηηο ρεηξφγξαθεο 

θφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην λνζνθνκείν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θιηληθέο θαη 
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εξγαζηεξηαθέο νκάδεο λα δεκηνπξγήζεη λέεο, θιηληθά ρξήζηκεο θφξκεο πνπ ζα 

αληηθαζηζηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο. 

Σν επφκελν βήκα, είλαη λα ηηο κεηαηξέςεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφ ηα: 

 HTML FormEntry Module (γηα δεκηνπξγία θνξκψλ κε HTML θψδηθα) 

 XForms Module  

 FormEntry Module (πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Microsoft InfoPath) ,  

πνπ είλαη δνκνζηνηρεία (modules) πνπ ρξεζηκεχνπλ ζε απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θνξκψλ, πξέπεη λα εηζαρζνχλ αξρηθά ηα πεδία πνπ ζα ηελ 

απαξηίδνπλ. Σα πεδία απηά κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κηα ελφηεηα, έλα 

ζηνηρείν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή θάπνηα έλλνηα. Δπνκέλσο, φηαλ δεκηνπξγείηαη κηα 

θφξκα, δειψλνληαη ζε θάζε πεδίν νη παξαηεξήζεηο πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο, ή ελαιιαθηηθά, νη εξσηήζεηο (έλλνηεο) πνπ ζα απαληεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζήο ηεο θφξκαο. Γηα ηε δήισζε ησλ ελλνηψλ απηφ πνπ 

απαηηείηαη είλαη ε θαηαρψξεζε ζηα θαηάιιεια πεδία ησλ θσδηθψλ απφ ην ιεμηθφ 

ελλνηψλ.  Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ελλνηψλ κηαο θφξκαο ε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη 

είλαη ε εμήο: 

 Αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο ρεηξφγξαθεο θφξκαο 

 Δίζνδνο ζην OpenMRS 

 Πινήγεζε ζηελ θαξηέια Concept Dictionary  

 Γηα θάζε πεδίν ηεο ρεηξφγξαθεο θφξκαο, γίλεηαη εχξεζε ζην ιεμηθφ ελλνηψλ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ελλνηψλ 

 Αλ κηα έλλνηα ππάξρεη ζην ιεμηθφ, ηφηε είλαη ρξήζηκν λα θαηαγξαθεί ζην ραξηί 

ν θσδηθφο ηεο ή λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα πνπ ζα πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο ηεο 

θφξκαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 Δάλ δελ ππάξρεη θάπνηα έλλνηα, ηφηε γίλεηαη πξνζζήθε ηεο ζην ιεμηθφ κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

πλεπψο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπιιέγνληαη φιεο νη έλλνηεο πνπ απαηηνχληαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη νη θσδηθνί ζηα αλάινγα πεδία. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ πεξίπινθνπ δεηήκαηνο, ζεσξνχκε πσο επηζπκείηαη ε 

δεκηνπξγία ηεο θφξκαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην Βηνρεκηθφ Δξγαζηήξην γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ζα νλνκάδεηαη «Βηνρεκηθέο Δμεηάζεηο». 

’ απηή ηε θφξκα ζπλήζσο ππάξρεη ην πξνο ζπκπιήξσζε πεδίν «ζάθραξν» (Δηθφλα 

18), επνκέλσο ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

1. Δπηινγή ελφο module γηα ηε δεκηνπξγία (πρ HTML FormEntry- Δηθφλα 18) 
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2. Δχξεζε ηεο έλλνηαο ζάθραξν απφ ην ιεμηθφ 

3. Καηαρψξεζε ηεο έλλνηαο σο πεδίν ηεο θφξκαο επηιέγνληαο ην φλνκα κε ην νπνίν      

    ζα εκθαλίδεηαη 

4. Απνζήθεπζε ηεο θφξκαο 

 

 

 

 

Δηθφλα 18: Γεκηνπξγία Φφξκαο «Βηνρεκηθέο Δμεηάζεηο» κε HTML FormEntry module 

 

Δομική Ανάλςζη 
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Σν θνκκάηη ηνπ data model πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θφξκεο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 19. Σα name, version, build, description θαη encounter_ type είλαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα απνζεθεπζνχλ ζηνλ πίλαθα form φηαλ δεκηνπξγεζεί κηα θφξκα. ηνλ πίλαθα 

field απνζεθεχνληαη φια ηα πεδία πνπ απαξηίδνπλ κηα θφξκα, δίλνληαο νπζηαζηηθά ηα 

name, description, field_ type, table_ name, attribute_ name, default_ value θαη 

select_multiple. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν πίλαθαο field_ type αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν 

ησλ πεδίσλ πνπ κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο εμήο: 

 Concept (Έλλνηα) 

 Database Element (ηνηρείν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ) 

 Set of Concepts (χλνιν ελλνηψλ) 

 Miscellaneous Set (Αλάκεηθηα ζχλνια) 

 Section (Δλφηεηα) 

Σν πνηα αθξηβψο πεδία ζα απαξηίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θφξκα δειψλεηαη ζηνλ 

πίλαθα form_ field, πνπ απνηειεί θαη ηελ ζχλδεζε ησλ δπν πξναλαθεξζέλησλ πηλάθσλ, 

δίλνληαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα field_ number, field_ part, page_ number, 

parent_ form, form_ field, min_occurs, max_ occurs. Σέινο ν πίλαθαο field_ answer 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πεδίν ηεο θφξκαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε (ην answer_ id αλαθέξεηαη ζην concept_ id). 

 

 

Δηθφλα 19: Κνκκάηη ηνπ Data Model γηα Φφξκεο 
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8.11. Πξνζζήθε Σύπσλ Παξαγγειηώλ  

’ απηφ ην βήκα ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαζνξίζεη φινπο ηνπο 

ηχπνπο ησλ παξαγγειηψλ πνπ ζα αηηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ OpenMRS. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ηχπνο παξαγγειίαο κπνξεί λα είλαη νη Δξγαζηεξηαθέο Δμεηάζεηο ή ην 

Γηαηξνθηθφ κελνχ ελφο αζζελνχο.  

 

 

Δηθφλα 20: Πξνζζήθε Σχπνπ Παξαγγειίαο 

  

 

 

Δομική Ανάλςζη 

Ο πίλαθαο order_ type είλαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ηχπνπο παξαγγειηψλ. Σα 

πεδία πνπ πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ είλαη ηα name θαη description. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

θαλεξφ πσο ν ηχπνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζζήθε παξαγγειηψλ (ην order_ 

type_ id είλαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα orders) γηα λα δηεπθξηληζηεί ην είδνο ηεο 

παξαγγειίαο. 
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Δηθφλα 21:Κνκκάηη Data Model γηα Παξαγγειίεο 

8.12. πλερηδόκελε Τπνζηήξημε 

Ύζηεξα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηεξγαζίεο ησλ Σκεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Παξ’ φια απηά δελ ζηακαηάεη ζε απηφ ην ζεκείν ε ζπκκεηνρή ησλ 

ηκεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη ε ζπλερηδφκελε ππνζηήξημε ηνπο 

ζε δηάθνξα δεηήκαηα φπσο: 

 Γεκηνπξγία λέσλ απαηηνχκελσλ ελλνηψλ 

 Αιιαγή ησλ θνξκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο  

 Γηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ 

 πληήξεζε ηνπ εμππεξεηεηή, ησλ ππνινγηζηψλ- πειαηψλ, θαη ηνπ δηθηχνπ θ.α. 

Δπηπιένλ, ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα. 
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9. ελάξην εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο OpenMRS: 

Φάζε Ιεηηνπξγίαο 

 

9.1. Δηζαγσγή 

’ απηή ηε θάζε νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο λα γίλεηαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ OpenMRS. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ βαζηθψλ 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ  γηα δχν πεξηπηψζεηο.  Ζ κηα πεξίπησζε 

αθνξά ζηελ εηζαγσγή ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζηα ζεκεία πεξίζαιςεο θαη ε άιιε 

αθνξά ζηελ αλαδξνκηθή εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο γηα ηελ 

επθνιία ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηαηξψλ πνπ έρνπλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, 

ππνζέηνπκε πσο ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κφλν κέζσ ησλ θνξκψλ, παξ’ 

φιν πνπ ην ζχζηεκα πξνζθέξεη θαη άιιε, πην ρξνλνβφξα φκσο ιχζε. Δπηπιένλ, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη γεληθνχ ζθνπνχ, επνκέλσο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε ηαηξηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

9.2. Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ ζηα εκεία Πεξίζαιςεο 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε, ην λνζνθνκείν έρεη εγθαηαζηήζεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί δηαθφξνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζηα ζεκεία πεξίζαιςεο. Έηζη, φπνηνο 

δηαζέηεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κπνξεί λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκεί ηελ ψξα 

πνπ ηα παξαηεξεί. 

 

9.2.1. Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζηα Δμ. Ηαηξεία ηνπ Λνζνθνκείνπ  

 

Ο αζζελήο, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, 

γλσζηνπνηεί πσο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα πγείαο θαη ζέιεη λα ππνβιεζεί ζε ζρεηηθέο 

εμεηάζεηο. Ο εληεηαικέλνο ππάιιεινο ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή γηα ηελ εκεξνκελία θαη 

ηελ ψξα άθημεο ηνπ ζην αξκφδην εμσηεξηθφ ηαηξείν. 

Σελ εκεξνκελία πνπ εηζέξρεηαη ν αζζελήο ζην λνζνθνκείν, παξαπέκπεηαη ζηε 

Γξακκαηεία ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί. Δθεί, ν ππάιιεινο 

θαηαγξαθήο αζζελψλ αθνχ εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, επηιέγεη ηελ ελφηεηα Find/ Create 
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Patient θαη ζην αλάινγν πιαίζην πιεθηξνινγεί είηε ην φλνκα είηε ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

αζζελή κε ζθνπφ λα δεη αλ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα (Δηθφλα 22).  

 

 

Δηθφλα 22: Δλφηεηα Find/ Create Patient 

 

Δάλ  δελ είλαη, ηφηε επηιέγεη ην Create Patient πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαηαρσξήζεη. 

Αξρηθά εηζάγεη ζηα αλάινγα πιαίζηα ην φλνκα, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ην θχιν 

(Δηθφλα 23) θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο Create Person ηνπ δίλεη έλα αλαγλσξηζηηθφ θαη 

εηζάγεη ζηνηρεία γηα ηελ δηεχζπλζή ηνπ (Δηθφλα 24).  

 

 

Δηθφλα 23: Πξνζζήθε Αζζελνχο 1 
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Δηθφλα 24: Πξνζζήθε Αζζελνχο 2 

 

Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ν αζζελήο παξαπέκπεηαη ζην αξκφδην 

λνζνθνκεηαθφ ηκήκα. Δθεί, ν αξκφδηνο θιηληθφο ηαηξφο εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα θαη 

πιεθηξνινγεί ην φλνκα ή ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αζζελή γηα λα εκθαληζηεί ε θαξηέια 

ηνπ.  

 

 

Δηθφλα 25: Δχξεζε Αζζελνχο θαη εκθάληζε Καξηέιαο 
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Αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηνλ επηζθέπηεηαη ν αζζελήο, ηφηε ν ηαηξφο ηνλ 

ππνβάιιεη ζε θάπνηεο θιηληθέο εμεηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα 

«Πξψηε Δπίζθεςε Δμσηεξηθνχ Αζζελνχο» πνπ εκπίπηεη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ (απφ ηελ 

ελφηεηα FormEntry).  

 

 

Δηθφλα 26: Δλφηεηα FormEntry Καξηέιαο Αζζελνχο 

 

 

Δηθφλα 27: Φφξκα «Πξψηε Δπίζθεςε Δμσηεξηθνχ Αζζελνχο» 

 



 69 

Αλ δελ είλαη ε πξψηε θνξά, ηφηε ν ηαηξφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη 

ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο είηε επηιέγνληαο θάπνηα απφ ηηο ελφηεηεο Overview (πνπ 

πεξηέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε πνην πξφγξακκα είλαη εληεηαγκέλνο ν αζζελήο, ηη 

αιιεξγίεο θαη ηη πξνβιήκαηα έρεη), Encounters (πνπ πεξηέρεη ηηο θφξκεο πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί θαηά ην παξειζφλ απφ ηνλ ίδην ή άιινπο ππαιιήινπο ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ), Regimens (πνπ δηαζέηεη κηα ιίζηα κε ηηο 

θαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ αθνινπζεί ν αζζελήο), είηε επηιέγνληαο ην Clinical 

Summary πνπ έρεη κηα πεξίιεςε φισλ απηψλ (κε ηε ρξήζε ησλ Clinical Summary 

module ή Patient Summary module).  

 

 

Δηθφλα 28: Δλφηεηα Overview Καξηέιαο Αζζελνχο 

 

ηε ζπλέρεηα ηνλ ππνβάιιεη ζηηο αλάινγεο εμεηάζεηο θαη ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα 

«Δπαλεμέηαζε Δμσηεξηθνχ Αζζελνχο», πνπ εκπίπηεη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ, κε ηα ηπρφλ 

θιηληθά ηνπ επξήκαηα (επηιέγνληαο ηελ ελφηεηα FormEntry). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξκψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε θαηαρψξεζε ηεο 

εκεξνκελίαο θαη ηεο ηνπνζεζίαο εμέηαζεο θαζψο θαη  ην φλνκα ηνπ ηαηξνχ. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη ή λα δεη ηε θφξκα πνπ ζπκπιεξψζεθε 

επηιέγεη ηελ ελφηεηα Encounters θαη ελ ζπλερεία ηελ επίζθεςε πνπ επηζπκεί. 
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Δηθφλα 29: Δλφηεηα Encounters Καξηέιαο Αζζελνχο 

 

 Σν OpenMRS δίλεη θάπνηεο πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο ζηνπο γηαηξνχο πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζεί ε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη αλ ν ηαηξφο επηζπκεί 

λα θαηαρσξήζεη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ αζζελνχο, ηφηε ζα πινεγεζεί ζηελ 

ελφηεηα Regimens θαη επηιέγνληαο ην Add/Change Regimen  κπνξεί λα πξνζζέζεη έλα 

θάξκαθν, ηε δνζνινγία, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

  

 

Δηθφλα 30: Δλφηεηα Regimens Καξηέιαο Αζζελνχο 

 

Δπηπξφζζεηα, εάλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο θξίλεη απαξαίηεην λα γίλνπλ θάπνηεο 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο (αηκαηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, αθηηλνινγηθέο θ.α.) κεηά ηελ 

εμέηαζε ηνπ αζζελή , δίδεη παξαπεκπηηθά κε ηηο αλάινγεο εμεηάζεηο. Ο ηξφπνο πνπ ην 

θάλεη απηφ κε ηελ βνήζεηα ηνπ OpenMRS, είλαη κέζσ ηεο επηινγήο Manage Orders απφ 
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ηελ ελφηεηα Administration. Δπηιέγνληαο ην Add Order εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ 

εηθφλα: 

 

 

Δηθφλα 31: Φφξκα Γηαρείξηζεο Παξαγγειηψλ 

 

Απφ ην πεδίν Patient επηιέγεη ηνλ αζζελή γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί λα γίλνπλ 

εμεηάζεηο, ελψ κε ην πεδίν order type κπνξεί λα επηιέμεη ηη είδνπο παξαγγειία ζέιεη λα 

θάλεη. Έηζη αλ επηζπκεί λα θάλεη παξαγγειία εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, επηιέγεη ην 

Lab Test θαη γξάθεη ηηο νδεγίεο ηεο, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο, ηελ ζπζρεηηδφκελε 

επίζθεςε, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ. 

 

 

Δηθφλα 32: Πξνζζήθε Παξαγγειίαο 

 

Δπηπιένλ, εάλ ζειήζεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε κηαο παξαηήξεζεο 

πνπ αθνξά ηνλ αζζελή (π.ρ ηελ εμέιημε ηνπ βάξνπο ηνπ) έρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηιέγνληαο ηελ ελφηεηα Graphs λα παξαθνινπζήζεη κηα δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 

απηήο.  
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Δηθφλα 33: Γηαγξακκαηηθή Δμέιημε Βάξνπο Αζζελνχο 

 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ην λνζνθνκείν  εληάζζεη ηνπο αζζελείο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηνλ αζζελή ζε έλα απφ απηά, απφ ηελ ελφηεηα 

Overview θαη ζπγθεθξηκέλα ην Programs. ηελ ίδηα ελφηεηα κπνξνχλ λα 

θαηαρσξεζνχλ, επίζεο, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αιιεξγίεο (ηκήκα Allergies) ηνπ 

αζζελή θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη (ηκήκα Problem List).  

 

 

Δηθφλα 34: Σκήκαηα Programs, Relationships, Allergies, Problem List ηεο ελφηεηαο Overview 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο θνηλσληθνχο ή 

δηαρεηξηζηηθνχο ρξεηάδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα απνζεθεπζνχλ νη ζρέζεηο πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο 

ζα κπνξνχζε λα δεισζεί ε ζρέζε γηαηξνχ- αζζελή, φπνπ ζα δειψλεηαη ν ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ παξαθνινπζεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ελψ γηα θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο ζα κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί ε νηθνγελεηαθή ζρέζε ελφο αζζελνχο κε έλαλ 

άιινλ θαηαρσξεκέλν ζην ζχζηεκα (θπξίσο γηα ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ). Απηέο νη 

αιιειεμαξηήζεηο ησλ αηφκσλ θαηαρσξνχληαη ζην ηκήκα Relationships ηεο παξαπάλσ 

ελφηεηαο.  

 

Δηθφλα 35: Πξνζζήθε ρέζεο 

 

Ζ νινθιεξσηηθή δηαδηθαζία επίζθεςεο αζζελνχο ζε εμσηεξηθφ ηαηξείν πνπ 

πεξηγξάθεθε παξνπζηάδεηαη πεξηιεπηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνψλ εξγαζηψλ 

(activity diagram) : 
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Δηθφλα 36: Activity Diagram γηα ηελ επίζθεςε ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

 

9.2.2. Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζην Σκήκα Δπεηγόλησλ 

Πεξηζηαηηθώλ 

 

Ο αζζελήο πξνζέξρεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

ηελ εκέξα ηεο γεληθήο εθεκεξίαο. Δθεί ν ππάιιεινο ηεο Γξακκαηείαο εηζέξρεηαη ζην 

ζχζηεκα θαη πιεθηξνινγψληαο ην φλνκα ή ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αζζελνχο θάλεη 

αλαδήηεζε ηεο χπαξμεο ηνπ ζε απηφ (ελφηεηα Find/ Create Patient). Αλ ν αζζελήο δελ 
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είλαη θαηαρσξεκέλνο  ζην ζχζηεκα ηφηε ν ππάιιεινο θαηαρσξεί ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο (φλνκα, επψλπκν, θχιιν, δηεχζπλζε) θαη ηνπ δίλεη έλα 

αλαγλσξηζηηθφ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα ν αζζελήο παξαπέκπεηαη ζηνλ εθεκεξεχνληα ηαηξφ. 

Απηφο θάλεη εχξεζε ηνπ αζζελνχο πξνθεηκέλνπ λα δεη ηελ θαξηέια ηνπ θαη ην 

θιηληθφ ηζηνξηθφ ηνπ ζε πεξίπησζε πξνεγνχκελεο λνζειείαο. Ακέζσο κεηά ηνλ 

ππνβάιιεη ζηηο αλάινγεο εμεηάζεηο θαη θαηαρσξεί ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ θφξκα 

πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπ (ελφηεηα FormEntry). Δθφζνλ 

αλαθαιχςεη πσο γηα θάπνηα απφ ηηο παξαηεξήζεηο απαηηείηαη ε βνήζεηα ηαηξνχ άιιεο 

εηδηθφηεηαο, ηφηε δεηά επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα θιηληθή. Με ηε ζεηξά ηνπ ν ηαηξφο 

ηεο θιηληθήο ζα θαηαρσξήζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα επξήκαηά ηνπ. Σέινο, εάλ ν αζζελήο 

ρξεηάδεηαη λα κείλεη εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηφηε παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα θιηληθή. 

 

9.2.3. Ιεηηνπξγία Θιηληθώλ Σκεκάησλ 

 

Σα πεξηζηαηηθά πνπ εηζέξρνληαη ζηηο θιηληθέο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

πξνέξρνληαη είηε απφ ηα εμ. Ηαηξεία είηε απφ ην Σ. Δ.Π.. Δπνκέλσο, φηαλ έλαο αζζελήο 

εηζέιζεη ζε απηέο ζα είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα. Με ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ 

θιηληθή, ε γξακκαηεία ηεο θιηληθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ηαηξφ θξνληίδεη γηα 

ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη θαηφπηλ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα, θάλεη αλαδήηεζε 

ηεο Καξηέιαο ηνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα «Δηζηηήξην» (απφ ηελ ελφηεηα 

FormEntry). 

 

Δηθφλα 37: Φφξκα «Δηζηηήξην» 
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 Ο αξκφδηνο ηαηξφο αθνχ εμεηάζεη ηνλ αζζελή ζα εηζαρζεί θαη απηφο κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζην ζχζηεκα θαη ζα ζπκπιεξψζεη ηε θφξκα «ΔΞΔΣΑΖ ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΟΤ» 

πνπ αλαινγεί ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ (απφ ηελ ελφηεηα FormEntry ηεο θαξηέιαο) θαη ζα 

δψζεη ηηο πξψηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζεηέα ζεξαπεπηηθή αγσγή (ελφηεηα 

Regimens θαξηέιαο/ ή Manage Drug Orders ηεο ελφηεηαο Administration). Σν ίδην ζα 

πξάηηεη πεξηνδηθά κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφδνπ ηνπ αζζελή.  

’ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη θαη δεχηεξνο ηξφπνο λα 

εηζαρζεί ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ αζζελνχο πέξα απφ ηελ ελφηεηα Regimens. Απηφο 

ν ηξφπνο είλαη κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ Manage Drug Orders (Administration- Orders). Ο 

ηαηξφο δεδνκέλνπ φηη ζα ηνπ έρεη δνζεί ε αξκνδηφηεηα λα πινεγείηαη ζηελ ελφηεηα 

Administration πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ παξαθάησ θφξκα: 

 

Δηθφλα 38: Πξνζζήθε Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο 

 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα, λα 

παξαθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ (απφ ηελ ελφηεηα Regimens/ ή Manage Orders) 

θαη λα θαηαρσξεί νξηζκέλεο ζηάληαξλη παξαηεξήζεηο (φπσο ην βάξνο, ηελ πίεζε, ηε 

ζεξκνθξαζία θ.α.). Δπηπιένλ, ην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ λνζνθνκείνπ κπνξεί λα έρεη θαη 

απηφ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, λα εθηηκά ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη λα δίλεη 

εληνιή γηα ην δηαηξνθηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σελ θαηαρψξεζε ηεο 

εληνιήο κπνξεί λα ηελ θάλεη κε ηελ επηινγή ηνπ Add Order (AdministrationManage 

Drug Orders). 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ν ηαηξφο ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα 

εμηηεξίνπ (ελφηεηα FormEntry) θαη χζηεξα απφ ηελ εθηχπσζή ηνπ, ην ππνγξάθεη θαη ην 

παξαδίδεη ζηνλ αζζελή. 
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Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηληθψλ πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ζην αθφινπζν 

activity diagram: 

 

Δηθφλα 39: Activity Diagram γηα ηε Λεηηνπξγία Κιηληθψλ Σκεκάησλ 

 

9.2.4. Ιεηηνπξγία Δξγαζηεξηαθώλ Σκεκάησλ 

Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γίλνληαη πάληα θαηφπηλ εληνιήο ησλ ηαηξψλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη θιηληθψλ. Με ηελ παξαιαβή ηνπ 

παξαπεκπηηθνχ (απφ ηελ ελφηεηα Manage Orders ηνπ Administration)  
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Δηθφλα 40: Πξνβνιή Παξαγγειηψλ 

 

νη ππάιιεινη ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ δηελεξγνχλ ηηο αηηνχκελεο εμεηάζεηο θαη 

φηαλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο, εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ζηελ θαξηέια ηνπ αζζελή πνπ 

ππνβιήζεθε ζε απηέο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε θφξκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί βάζεη ησλ 

αλαγθψλ εθάζηνπ εμ’ απηψλ (πρ Δλφηεηα FormEntry-  «Βηνρεκηθέο Δμεηάζεηο»).  

 

 

Δηθφλα 41: πκπιήξσζε Βηνρεκηθψλ Δμεηάζεσλ 

 

Οη ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ν εξγαζηεξηαθφο ππάιιεινο παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησ activity diagram: 
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Δηθφλα 42: Activity Diagram γηα ηε ιεηηνπξγία Δξγαζηεξηαθψλ Σκεκάησλ 

 

 

9.2.5. Γεκηνπξγία πιινγώλ- Αλαθνξώλ 

 

Πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εμαγσγή θάπνησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηα 

ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, είηε γηα δηαρεηξηζηηθνχο, είηε γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ κπνξεί λα απαηηεί 

ηελ κεληαία εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θίλεζεο ησλ αζζελψλ, έηζη ψζηε λα 

γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε εμνπιηζκφ. Σν Φαξκαθείν κπνξεί λα δεηά 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ πνπ δίλνληαη ζηνπο αζζελείο. Οη 

εξεπλεηέο κπνξνχλ λα δεηνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε κηαο παξαηήξεζεο. 

Αθφκε θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο κπνξεί λα δεηά ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε κηαο αζζέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο φπσο ηελ 

εμάπισζε επηδεκηψλ. ην OpenMRS απηή ε πνιχ βαζηθή δπλαηφηεηα δίλεηαη κε δχν 

ηξφπνπο. Δίηε κέζσ ζηεο ελφηεηαο Cohorts, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

δηάθνξεο ζπιινγέο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη 

ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ ζπγθεληξσηηθά ή απνκνλσκέλα ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκνχλ, 

είηε κε ηελ ρξήζε δνκνζηνηρείσλ (modules). Σα ηειεπηαία είλαη πνιχ ρξήζηκα ηφζν ζηε 

δεκηνπξγία φζν θαη ζηελ εμαγσγή αλαθνξψλ, δελ ζα αλαιπζνχλ, φκσο, ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, επεηδή δελ απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ βαζηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ ηνπ 

OpenMRS, αιιά επέθηαζε απηνχ. 

πλεπψο, ην Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Νέσλ Έξγσλ, 

πνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ παξαγσγή ζπιινγψλ (ή αλαθνξψλ), φηαλ αηηνχληαη 

ζα πινεγεζεί ζηελ ελφηεηα Cohort Builder  
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Δηθφλα 43: Γεκηνπξγία ζπιινγψλ βάζε ελλνηψλ 

 

θαη ζα θάλεη αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηζπκεί αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο:  

 Concept/ Observation, φπνπ θηιηξάξνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ή ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζζελείο,  

 Patient Attributes, φπνπ γίλεηαη ζπιινγή ησλ αζζελψλ κε βάζε θάπνην ή θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 

 

Δηθφλα 44: Γεκηνπξγία πιινγψλ βάζε Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

 Encounter, γηα ζπιινγή πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα/ εο επηζθέςεηο 
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Δηθφλα 45: Γεκηνπξγία πιινγψλ βάζε Δπηζθέςεσλ 

 Program Enrollment, γηα ζπιινγή αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ή πνιιά 

πξνγξάκκαηα 

 

Δηθφλα 46: Γεκηνπξγία πιινγψλ βάζε Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

 Drug Order, γηα ζπιινγή ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ θαξκάθσλ 

 

 

Δηθφλα 47: Γεκηνπξγία πιινγψλ βάζε Υαξαθηεξηζηηθψλ 

 

 Composition, γηα ζπιινγή πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ζχλζεζε θάπνησλ απφ ηηο 

αλψηεξεο θαηεγνξίεο. 
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9.3. Αλαδξνκηθή Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ  

χκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε, νη παξάγνληεο πγείαο ζα θαηαγξάθνπλ ηηο 

ηαηξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε ρεηξφγξαθεο θφξκεο πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γη’ 

απηνχο. ηε ζπλέρεηα ζα ηηο απνζηέιινπλ ζε εηδηθά γξαθεία, φπνπ ζα εξγάδνληαη 

ππάιιεινη θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδξνκηθή εηζαγσγή ηνπο ζην OpenMRS. 

Όπσο είλαη επλφεην, απηή ε πεξίπησζε δελ απαηηεί αιιαγέο ζηε ξνή εξγαζηψλ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ λνζνθνκείνπ, πξνυπνζέηεη σζηφζν ηελ πξφζιεςε λέσλ αηφκσλ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη αλάινγνο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαρσξεζνχλ ζην ζχζηεκα. 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο, νη Γξακκαηείεο ησλ δηαθφξσλ Σκεκάησλ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

θαη ζα θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ θαηά ηελ εκθάληζή ηνπο ζην 

λνζνθνκείν, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεθε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ηαηξνί θάζε ηκήκαηνο 

(Δμ. Ηαηξείσλ, ΣΔΠ, Κιηληθψλ Σκεκάησλ), νη εξγαζηεξηαθνί ππάιιεινη θαη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα ζεκεηψλνπλ ηηο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ηνπο 

ζε ρεηξφγξαθεο θφξκεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο απνζηέιινπλ ζην Σκήκα Καηαγξαθήο 

Γεδνκέλσλ, ππάιιεινη ηνπ νπνίνπ ζα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα θαη ζα ηηο θαηαρσξνχλ 

ζηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο θφξκεο. Δπηπξφζζεηα, πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζα έρνπλ 

νη ηαηξνί, ην Φαξκαθείν θαη ην ηκήκα Γηαηξνθήο, κε δπλαηφηεηεο πνπ ζα πεξηνξίδνληαη, 

πιένλ, κφλν ζηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο αζζελείο ή κηα πεξίιεςε 

απηψλ.  

 

9.4. Γνκηθή Αλάιπζε 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έγηλε θαλεξφ πσο ε βαζηθή δηαδηθαζία είλαη θνηλή ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζε φηη αθνξά ηελ εχξεζε ελφο αζζελνχο, ηελ θαηαρψξεζή ηνπ, ηε 

δηελέξγεηα κηαο επίζθεςεο θαη ηελ πξνζήθε παξαγγειίαο, ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγία 

ζπιινγψλ γη’ απηφ ζα δνζεί ζε απηφ ην ζεκείν ε δνκηθή αλάιπζε ηνπο. 

 

9.4.1. Πξνζζήθε Αζζελώλ 

χκθσλα κε ην data model, ζηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ελφο αζζελνχο νη πίλαθεο 

πνπ εκπιέθνληαη είλαη νη patient, person, person_ name, person_ address θαη patient_ 

identifier. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θχξην θαη κεζαίν φλνκα θαη ην επψλπκν 

απνζεθεχνληαη ζηα πεδία given_ name, middle_ name θαη family_name ηνπ πίλαθα 
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patient_ name. ηνλ πίλαθα patient_ identifier θαηαρσξείηαη ην αλαγλσξηζηηθφ θαη ν 

ηχπνο ηνπ (identifier, identifier_ type) γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, θαζψο θαη ε 

ηνπνζεζία πνπ θαηαγξάθεηαη ν αζζελήο (location_ id).  

Σν θχιν θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο εηζάγνληαη ζηα πεδία gender , birthdate, 

birthdate_ estimated ηνπ person, ελψ ηα ζηνηρεία δηεχζπλζήο ηνπ ζηα address1, city_ 

village, state_ province, postal_ code, country, latitude, longitude, country district ηνπ 

πίλαθα person_ address. Μηα απνξία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη πσο ζπλδένληαη 

απηνί νη πίλαθεο κεηαμχ ηνπο. Ζ απάληεζε πνπ δίλεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

OpenMRS είλαη πσο ν πίλαθαο person απνηειεί γελίθεπζε ηφζν ηνπ πίλαθα patient φζν 

θαη ηνπ user θαη ην patient_ id αλαθέξεηαη ζην person_ id.  

 

Δηθφλα 48: Κνκκάηη Data Model γηα Πξνζζήθε Αζζελψλ 

 

9.4.2. Γεκηνπξγία Δπίζθεςεο 

Γηα ηε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη ηε θφξκα πνπ ζπκπιεξψλεηαη αμίδεη λα εμεηάζνπκε δηεμνδηθά ηελ 

Δηθφλα 47 ηνπ data model. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, σο 

παξαηήξεζε ζεσξείηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα εληνπηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επίζθεςεο. Δπνκέλσο, νπνηνδήπνηε δεδνκέλν ζπιιέγεηαη ζε κηα θιηληθή κνλάδα ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί παξαηήξεζε, φπσο ην βάξνο ηνπ αζζελνχο, ε απάληεζε ζε κία 

εξψηεζε, έλα εχξεκα κηαο εμέηαζεο θ.α. (εμαίξεζε απνηεινχλ ηα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα). Οη έλλνηεο (concepts) είλαη ν ηξφπνο πεξηγξαθήο απηψλ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζην ζχζηεκα. Απηή ε ζρέζε ησλ δχν γίλεηαη 
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θαλεξή θαη απφ ηνλ πίλαθα obs, φπνπ ην concept_ id είλαη μέλν θιεηδί πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ πίλαθα concept.  

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο κηαο θφξκαο θαηαρσξνχληαη ηηκέο ζηα 

αληίζηνηρα πεδία ηεο (fields). Απηά ηα πεδία κπνξεί λα είλαη ηχπνπ (field_ type) 

concept. Όηαλ θαηαρσξνχληαη έλλνηεο ζηα πεδία κηαο θφξκαο, ηφηε απηέο απηφκαηα 

κεηαθέξνληαη ζην πίλαθα obs.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηνλ πίλαθα encounter, ππάξρεη ην πεδίν form_ id, επνκέλσο 

φηαλ δηελεξγεζεί κηα επίζθεςε, εθηφο απφ ην φλνκα ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ θιηληθνχ 

παξφρνπ, ηνλ ηχπν ηεο επίζθεςεο θαη ηελ εκεξνκελία απηήο κπνξεί λα απνζεθεπζεί θαη 

ην φλνκα ηεο θφξκαο. Γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζρέζε ησλ δχν. Γειαδή, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα επίζθεςε ζα ζπκπιεξσζεί κηα θφξκα ή ελαιιαθηηθά ζε θάζε 

επίζθεςε αλαινγεί κηα θφξκα. 

πκπεξαζκαηηθά, ππάξρεη δεζκφο αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο, ηηο επηζθέςεηο θαη 

ηηο θφξκεο θαη ζα κπνξνχζε εχθνια λα ππνηεζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο 

ζπκπιεξψλνληαη νη θφξκεο πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο παξαηεξήζεηο πνπ 

εληνπίδνληαη θαη’ απηήλ. 

 

 

Δηθφλα 49: Κνκκάηη Data Model γηα Δπηζθέςεηο, Φφξκεο, Παξαηεξήζεηο 
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9.4.3. Πξνζζήθε Φαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

Ο πίλαθαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ν drug_order. Έηζη, φηαλ ν 

θιηληθφο ηαηξφο θαηαρσξήζεη κηα θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηφηε ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία 

order_ id (γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα orders), drug_ inventory_id (μέλν θιεηδί πνπ 

αλαθέξεηαη ζην drug_ id, γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα drug), dose, equivalent_ daily_ 

dose, units, frequency, prn, complex θαη quantity.  

 

Δηθφλα 50: Κνκκάηη Data Model γηα Φάξκαθα 

 

9.4.4. Πξνζζήθε Αζζελνύο ζε πξόγξακκα 

Πνιιά λνζνθνκεία εληάζζνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο ζε νξηζκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γη’ 

απηνχο (φπσο «Πξφγξακκα θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο HIV» ή «Πξφγξακκα 

κεηξφηεηαο»). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ξνέο εξγαζηψλ (workflow), φπσο «ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο» 

ή «θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο». Μέζα ζε απηέο ηηο ξνέο εξγαζηψλ, έλαο αζζελήο 

βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε (status) κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαη κπνξεί λα αιιάδεη 

θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ξνή εξγαζηψλ «ε 

ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο», έλαο αζζελήο κπνξεί αξρηθά λα «λνζειεχεηαη ηελ 

θιηληθή» κεηά λα «έρεη παίξλεη εμηηήξην», κεηά πάιη λα «λνζειεχεηαη ζηελ θιηληθή» θαη 
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ηέινο λα «έρεη πεζάλεη». Δπνκέλσο, απνζεθεχεηαη ην ηζηνξηθφ φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ 

ηνπ αζζελή, φκσο κηα είλαη νξαηή ηε θνξά κέζα ζηελ ξνε εξγαζηψλ. 

ην κνληέιν δεδνκέλσλ απηή ε δηαδηθαζία θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο program, 

program_ workflow, patient_ program, program_ workflow_ state, patient_ state. Έηζη 

φηαλ ν ηαηξφο απνζεθεχεη έλα πξφγξακκα, ηφηε απηφ απνζεθεχεηαη ζηνλ πίλαθα 

program δειψλνληαο ηελ έλλνηα απφ ην ιεμηθφ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ 

(concept_id). ηε ζπλέρεηα απνζεθεχεη ηηο ξνέο δηαδηθαζηψλ (απνζεθεχνληαη ζηνλ 

πίλαθα program_ workflow) δειψλνληαο ηε ζρεηηθή έλλνηα απφ ην ιεμηθφ ελλνηψλ 

(concept_ id) θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα (program_ id). Σν επφκελν βήκα είλαη ε 

απνζήθεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ (πίλαθαο program_ workflow_ 

state), δειψλνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηελ ζρεηηθή έλλνηα (concept_ id) θαη ηελ ξνή 

δηαδηθαζηψλ ζηελ νπνία αλήθεη (program_ workflow_ id).  

Με ηελ θαηαρψξεζε ελφο αζζελή ζε πξφγξακκα ζρεηίδεηαη ν πίλαθαο patient_ 

program, φπνπ θαηαρσξείηαη ηφζν ν αζζελήο (patient_ id), φζν θαη ην πξφγξακκα 

(program_ id).  Σέινο ζηνλ πίλαθα patient_ state απνζεθεχεηαη ε θαηάζηαζε πνπ έρεη ν 

αζζελήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (patient_  program_ id, state). 

 

 

Δηθφλα 51: Κνκκάηη Data Model γηα Πξνγξάκκαηα 
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9.4.5. Πξνζζήθε Παξαγγειηώλ 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην θνκκάηη ηνπ data model πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο παξαγγειίεο. Παξαηεξνχκε πσο φηαλ έλαο ρξήζηεο επηζπκεί λα πξνζζέζεη κηα 

παξαγγειία, ηφηε απηή θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα orders. Σα πεδία πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ είλαη ην order_ type, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ηεο παξαγγειίαο (φπσο 

Lab Test ή Lunch Order- ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα order_ type), ην concept_ id φπνπ 

δειψλεηαη ε ζρέζε ηεο παξαγγειίαο κε κηα έλλνηα απφ ην ιεμηθφ, orderer, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν δειψλεηαη ην άηνκν (απφ ηνλ πίλαθα users) πνπ θάλεη ηελ παξαγγειία, ην 

encounter_ id γηα ηελ ζπζρέηηζε κε ηελ επίζθεςε πνπ εθδειψζεθε ε αλάγθε 

παξαγγειίαο (ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα encounter), instructions πνπ έρεη ηχπν ειεχζεξνπ 

θεηκέλνπ θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ηηο νδεγίεο ηνπ θαη ηέινο ηηο εκεξνκελίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα παξαγγειίεο (start_ date, auto- expire_ date, discontinued_ date).  

 

 

Δηθφλα 52: Κνκκάηη Data Model γηα Παξαγγειίεο 

 

9.4.6. Πξνζζήθε ρέζεσλ 

Οη ζρέζεηο ζην κνληέιν δεδνκέλσλ αλαπαξηζηψληαη απφ ηνπο πίλαθεο relationship 

θαη relationship_ type. πλεπψο, φηαλ έλαο ρξήζηεο ζειήζεη λα θαηαγξάςεη κηα ζρέζε, 

ηφηε ην φλνκα ηνπ ελφο αηφκνπ ζα θαηαρσξεζεί ζην πεδίν person_ a (πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ πίλαθα person) ελψ ηνπ άιινπ ζην person_ b. Ζ ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 
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δχν άηνκα θαζνξίδεηαη απφ ην πεδίν relationship, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 

relationship_ type.  

 

Δηθφλα 53: Κνκκάηη Data Model γηα ρέζεηο 

 

9.4.7. Γεκηνπξγία πιινγήο 

Με ηε δεκηνπξγία κηαο ζπιινγήο ζρεηίδεηαη ν πίλαθαο cohort πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ εηθφλα.. Έηζη, γηα ηελ απνζήθεπζε κηαο ζπιινγήο ηα πεδία πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ 

είλαη ην name θαη ην description, ελψ γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ αζζελψλ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή, ππάξρεη ν πίλαθαο cohort_ member, πνπ δηαζέηεη ηφζν ην πεδίν 

cohort_id (γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ cohort), φζν θαη ην patient_id (γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ 

patient). 

 

9.5. Πξόζζεηεο Ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο 

Σν OpenMRS είλαη κηα εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα επεθηείλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε 

ηελ πξνζζήθε δνκνζηνηρείσλ (modules). ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ OpenMRS 

(www.openmrs.org) ππάξρεη κηα ιίζηα πνπ δηαζέηεη ηα δηαζέζηκα κέρξη ζηηγκήο 

δνκνζηνηρεία. Σα πην αμηφινγα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί άςνγα ζε έλα λνζνθνκείν δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 4: Υξήζηκα Modules 
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10. Ιεηηνπξγηθή Αλάιπζε πλνιηθνύ πζηήκαηνο: 

Υξήζηεο θαη Πεξηπηώζεηο ρξήζεσλ 

10.1. Δηζαγσγή 

Γηα λα θαηαλνεζεί βαζχηεξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ OpenMRS ζα επηρεηξεζεί ε 

ιεηηνπξγηθή δηάζπαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο (use cases) θαη δξάζηεο 

(actors) πνπ αιιειεπηδξνχλ κ’ απηεο. Οη actors ζα είλαη νπζηαζηηθά φινη νη ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έηζη φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ελψ ηα use cases νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ απηνί κέζα ζην ζχζηεκα. Αθνχ βξεζνχλ απηά, ηφηε ζα 

ζρεδηαζηνχλ ηα use case diagrams έηζη ψζηε λα απεηθνληζηεί ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Να ζεκεησζεί ζ’ απηφ ην ζεκείν, πσο ζα δεκηνπξγεζνχλ δχν 

δηαγξάκκαηα, έλα γηα ηελ πεξίπησζε απεπζείαο θαη έλα γηα ηελ πεξίπησζε αλαδξνκηθήο 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 

 

10.2. Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ ζηα εκεία Πεξίζαιςεο  

πκπεξαζκαηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο θαη θάζεηο, νη ρξήζηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην OpenMRS θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηεινχλ γηα ηελ πεξίπησζε 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηα ζεκεία πεξίζαιςεο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.: 

 

Πίλαθαο 5: Υξήζηεο θαη Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο 1 
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Οη ρξήζηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ζα απνηεινχλ ηνπο actors ηνπ 

δηαγξάκκαηνο, ελψ νη ιεηηνπξγίεο ηα use cases απηνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζηνλ 

πίλαθα απηφ θαηαγξάθεθαλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα δηεμάγεη ν θάζε ρξήζηεο 

(φηη παξαηίζεηαη ζηηο παξελζέζεηο ηνπ πίλαθα) θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

ζε πνην γεληθέο (φηη αλαγξάθεηαη κε έληνλα γξάκκαηα). πλεπψο, νπνηνζδήπνηε έρεη 

ζρέζε κε ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα  εθηειεί ηε ιεηηνπξγία 

«Καηαρψξεζε ηνηρείσλ Αζζελψλ», φπνηνο δχλαηαη λα βιέπεη ηα θαηαρσξεκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε κπνξεί λα θάλεη «Πξνβνιή ησλ ηνηρείσλ ησλ 

Αζζελψλ» θ.ν.θ. Δπηπιένλ, θάηη πνπ δελ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα είλαη πσο γηα λα 

θαηαρσξεζνχλ θαη λα πξνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ πξέπεη λα γίλεη πξψηα 

εχξεζή ησλ δεχηεξσλ κέζα ζην ζχζηεκα, γη’ απηφ ηα use case απηά ζα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ην use case «Δχξεζε Αζζελνχο» (include). Σέινο, γηα λα γίλεη ε 

νπνηαδήπνηε θίλεζε ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα θαη λα απνδείμεη ηε 

γλεζηφηεηά ηνπ, επνκέλσο ε ιεηηνπξγία «Απφδεημε Γλεζηφηεηαο» είλαη αλαγθαία 

θίλεζε γηα θάζε ιεηηνπξγία θαη ζα ζπκπεξηιθζεί (include) ζε απηέο. πλεπψο, ην use 

case diagram πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο είλαη ην εμήο: 
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Δηθφλα 54: Use Case Diagram 1 

 

10.3. Αλαδξνκηθή Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ 

’ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ρξήζηεο (actors) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη 

νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηεινχλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Πίλαθαο 6: Υξήζηεο θαη Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο 2 

 

 

χκθσλα κε απηή ηελ πεξίπησζε ρξήζεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη είλαη νη 

ίδηεο (use cases), εθείλν πνπ αιιάδεη φκσο είλαη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε απηφ. Γηα παξάδεηγκα, ε Καηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ δελ ζα 

γίλεηαη πιένλ απφ ηνπο Κιηληθνχο Ηαηξνχο αιιά απφ ηνπο ππαιιήινπο Καηαγξαθήο, 

φπσο θαη ηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα δελ ζα αιιειεπηδξνχλ πιένλ κε ην ζχζηεκα. Αλ 

ιεθζνχλ απηά ππφςε θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο ηεο ελφηεηαο 10.2. ην use case 

diagram πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο: 
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Δηθφλα 55: Use Case Diagram 2 
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11. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Κειινληηθή 

Έξεπλα 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη θαλεξή ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ ΖΗΦ 

ζηηο κνλάδεο πγείαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηε 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ OpenMRS, γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ. ηηο θπξηφηεξεο 

δπλαηφηεηέο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη: 

 Γηαρείξηζε θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ αζζελψλ (θαηαγξαθή δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, απνηχπσζε ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ θαηαγεγξακκέλσλ ζην 

ζχζηεκα) 

 Καηαγξαθή ηαηξηθψλ παξαηεξήζεσλ- θιηληθήο εμέηαζεο (θπξίσο κέζσ ησλ 

θνξκψλ) 

 Καηαρψξεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

 Παξαθνινχζεζε πνξείαο/ ηζηνξηθνχ αζζελνχο (δπλαηφηεηα πξνβνιήο φισλ ησλ 

ηαηξηθψλ θαηαρσξήζεσλ ή/θαη παξαθνινχζεζε πεξίιεςεο απηψλ) 

 Γεκηνπξγία παξαγγειηψλ (εμεηάζεσλ, θαξκάθσλ, δηαηξνθηθνχ πξνγξάκκαηνο) 

 Πξνζζήθε Αιιεξγηψλ (γηα απνθπγή αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ) 

 Γπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (γηα 

δηαρεηξηζηηθνχο, θιηληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο) 

 Τπνζηήξημε πεξίπινθσλ δεδνκέλσλ, φπσο ήρνπ, εηθφλαο ή βίληεν 

 Πξνζζήθε Αζζελψλ ζε Πξνγξάκκαηα (γηα επθνιφηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαη 

ζπιινγή ζπγθεληξσηηθψλ πιεξνθνξηψλ) 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάζηεθε κε εκθαλή ηξφπν, πσο παξφιν πνπ ε πξνζαξκνγή 

ηνπ OpenMRS ζηα δεδνκέλα ηνπ λνζνθνκείνπ απαηηεί θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη 

ζρεηηθά εχθνιε. Δθεί πνπ ίζσο αληηκεησπίζεη θάπνηνο πξφβιεκα είλαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ή/ θαη ζηε πνξεία δηαρείξηζήο ηνπ, φπνπ θάπνηνη ιάζνο 

ρεηξηζκνί κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθεί πνπ πζηεξεί 

ην OpenMRS, είλαη πσο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ δελ εκθαλίδεη 

κελχκαηα ζαθή θαη θαηαλνεηά πξνο ην ρξήζηε γηα λα εληνπίζεη ηελ πεγή ηνπ 

πξνβιήκαηνο, αιιά ηνλ παξαπέκπεη ζε θνκκάηηα θψδηθα, πνπ απαηηνχλ ηε γλψζε 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εξκελεία ηνπο. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα είλαη πσο θαλέλα 

απφ ηα ζρεδηαζηηθά πεξηβάιινληα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θνξκψλ ρσξίο ηε 

ρξήζε πξνγξακκαηηζκνχ , δελ ππνζηεξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα, κε απνηέιεζκα ε κηα 
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ιχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θνξκψλ ζε αγγιηθνχο φξνπο, ελψ ε άιιε είλαη ε 

απνθιεηζηηθή ρξήζε πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία θνξκψλ θαη θαη’ επέθηαζε 

εκθάληζε ησλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ. ηα ηειεπηαία, κπνξεί λα πξνζηεζεί πσο ην 

OpenMRS, παξ’ φιν πνπ δέρεηαη ειιεληθά δεδνκέλα θαη παξά ην γεγνλφο φηη έρεη 

κεηαθξαζηεί ζε αξθεηέο γιψζζεο, δελ έρεη κεηαθξαζηεί αθφκε ζηα Διιεληθά, θάηη ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζην κέιινλ. 

Μέζσ ηνπ ζελαξίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε, εκθαλίζηεθαλ δχν πεξηπηψζεηο 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, κηα γηα απεπζείαο εηζαγσγή απφ ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ θαη κηα γηα αλαδξνκηθή εηζαγσγή απφ ππαιιήινπο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε θαη εηδηθά κε ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ  use 

cases, έγηλε θαλεξφ πσο νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα είλαη ηα πεξηζζφηεξα 

άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε λνζειεπηηθή δηαδηθαζία θαη πσο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (use cases) είλαη πνιιέο θαη ζα είλαη νη ίδηεο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

Δθείλν πνπ αιιάδεη, φκσο, είλαη νη ρξήζηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ηαηξφο παίδεη ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν, έρνληαο ηελ αξκνδηφηεηα λα επηηειέζεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο, ελψ ζηε δεχηεξε, ην ξφιν απηφ παίδεη ν ππάιιεινο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηηο δχν, ε πξψηε πεξίπησζε εγγπάηαη ηε ζσζηή θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ αθνχ ζα γίλεηαη απφ ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηή, αιιά 

θαζίζηαηαη δχζρξεζηε ππφ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο ηηο έθηαθηεο. ’ απηέο είλαη 

επλφεην πσο νη ηαηξνί πξέπεη λα θηλεζνχλ γξήγνξα θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ 

έρνπλ κπνξεί λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ε δεχηεξε πεξίπησζε λα είλαη ε ηδαληθή γη’ απηνχο. Αθφκε, κε ηε ρξήζε 

ησλ activity diagram θαλεξψζεθε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ OpenMRS κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί θαιά ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηνπ λνζνθνκείνπ, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Καηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε, επίζεο, θαλεξφ πσο ε χπαξμε ησλ θνξκψλ 

ζε θάζε επίζθεςε δηεπθνιχλεη ηελ ηαηξηθή δηαδηθαζία, αθνχ γίλεηαη απιή κεηαηξνπή 

ηνπο απφ ρεηξφγξαθεο ζε ειεθηξνληθέο. Έηζη, ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εηζάγεη ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκεί γξήγνξα, κε εχθνιν ηξφπν θαη θπξίσο κε ηε 

κεησκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ. Πάξαπηα, ζχκθσλα κε ην data model, θάζε 

επίζθεςε αθνξά έλαλ αζζελή θαη κηα θφξκα, δειαδή γηα θάζε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη κηα μερσξηζηή θφξκα. Κάηη πνπ κπνξεί λα απνβεί 

δχζρξεζην, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο παξακείλεη ζην λνζνθνκείν γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα εμεηάζεηο (κία επίζθεςε θαη πνιιέο θφξκεο). Δπνκέλσο, αληί λα 

δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο επηζθέςεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξακνλήο, ζα ήηαλ 
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ίζσο πην ρξήζηκν λα νκαδνπνηεζνχλ φιεο θάησ απφ κηα λέα έλλνηα, πνπ κπνξεί λα 

νλνκαζηεί «παξακνλή».  

Κάηη πνπ ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ OpenMRS θαη απφ ην data model 

ηνπ είλαη πσο ην ιεμηθφ ελλνηψλ (ή αληίζηνηρα ν πίλαθαο concept θαη ην παθέην 

concept) παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ 

ζπλδέεηαη ζρεδφλ κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (δεκηνπξγία θνξκψλ, παξαγγειηψλ, 

παξαηεξήζεσλ). Δλαιιαθηηθά, θάζε ιεηηνπξγία ζπλδέεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

θσδηθνπνηεκέλεο έλλνηεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αζάθεηαο, ηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ ιεμηθνχ λα δέρεηαη νπνηαδήπνηε έλλνηα, ην ζχζηεκα δελ πεξηνξίδεηαη 

ζε κηα ηαηξηθή εηδίθεπζε, αιιά αληηζέησο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο, 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Λφγσ απηήο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ελλνηψλ πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ ιεμηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη κηα ρξνλνβφξα θαη πξνζεθηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία θιηληθψλ νκάδσλ, έηζη ψζηε λα θαηαρσξεζνχλ 

ζην ιεμηθφ έλλνηεο θιηληθά ρξήζηκεο θαη ζαθείο.  

Δπηπξφζζεηα, ε ηθαλφηεηά ηνπ OpenMRS λα δέρεηαη δνκνζηνηρεία, θαζψο θαη ε 

ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ θψδηθά ηνπ,  κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε λέσλ 

ιεηηνπξγηψλ. Αλ πξνζηεζεί ζ’ απηά θαη ε  πηνζέηεζε ησλ δηάθνξσλ πξνηχπσλ, θαζψο 

θαη ησλ θσδηθνπνηήζεσλ (ζχλδεζε πίλαθα concept θαη concept_ source) πνπ 

επηηξέπνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα κπνξεί λα θαηαζηεί πηζαλή 

ε κεηαηξνπή ηνπ απφ έλαλ απιφ ειεθηξνληθφ θάθειν ζε έλα νινθιεξσκέλν 

λνζνθνκεηαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Σέινο, θάηη πνπ δελ αλαθέξζεθε, είλαη πσο ε δηάζεζε ηνπ θψδηθά ηνπ, είλαη 

γεγνλφο πσο δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

ελζαξξχλεη ηε ζπλερή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζή ηνπ. Δθείλν, φκσο, πνπ δελ 

απνδείρζεθε, θαη ρξήδεη κεγαιχηεξεο αλάιπζεο θαη κειέηεο είλαη αλ ε ηδηφηεηά ηνπ σο 

ΔΛ/ ΛΑΚ κεηψλεη πξαγκαηηθά ηα θφζηε πηνζέηεζήο ηνπ. 

Δπνκέλσο, σο κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε αλάιπζε ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θψδηθα 

ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ εκπνξηθψλ. Θα πξέπεη λα δηεπξεπλεζνχλ ηφζν νη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, φπσο ηα άκεζα θφζηε (δαπάλεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ, δαπάλεο 

πξφζιεςεο επηπιένλ πξνζσπηθνχ γηα θαηαγξαθή, δαπάλε ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

ππνζηήξημεο) θαη ηα έκκεζα θφζηε (θαζπζηέξεζε πξνζαξκνγήο ησλ ππαιιήισλ ζην 

λέν ζχζηεκα, αιιαγή βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ), φζν θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε απηά (φπσο ε αληίζηαζε ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αιιαγή) γηα 

λα απνδεηρζεί ε πξαγκαηηθή ππεξνρή ησλ ΔΛ/ ΛΑΚ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη λα ελ ζπλερεία πξνηαζεί ε επξεία ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.   
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Παξάξηεκα Α: Δηθόλα ηνπ data model ηνπ OpenMRS 
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Παξάξηεκα Β: Ιεπηνκεξήο Πεξηγξαθή Γηαρεηξηζηηθώλ 

Γηαδηθαζηώλ 

Ο θχξηνο ρψξνο ζηνλ νπνίνλ θηλείηαη ν δηαρεηξηζηήο κέζα ζην ζχζηεκα είλαη ε 

ελφηεηα Administration, εηθφλα ηεο νπνίαο είλαη νη εμήο: 

 

 

 

Ζ ελφηεηα απηή απαξηίδεηαη απφ επηκέξνπο θαηεγνξίεο κε θάζε κηαο απφ απηέο λα 

ρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο. Παξαθάησ 

ζα δνζεί ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ βεκάησλ ηεο δεχηεξεο θάζεο κέζα ζην ζχζηεκα. 

 

Β.1 Πξνζζήθε Αξκνδηνηήησλ 

Γηα ηελ πξνζζήθε θάπνηαο επηπιένλ αξκνδηφηεηαο, απαηηείηαη πινήγεζε ζηελ 

ελφηεηα Manage Privileges (ηεο θαηεγνξίαο Users) επηινγή ηνπ Add Privilege. 

ηε ζπλέρεηα, ζηε θφξκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη θαηαρσξείηαη ην φλνκα (privilege name) 

θαη ε πεξηγξαθή (description) ηεο αξκνδηφηεηαο θαη απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα. 
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Β.2 Θαηαζθεπή Ρόισλ 

Γη’ απηήλ ηελ πξάμε, απαηηείηαη πινήγεζε ζην Manage Roles πνπ βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηελ θαηεγνξία Users. Δλ ζπλερεία, επηινγή ηνπ Add Role θαη θαηαρψξεζε ηνπ 

φλνκα ηνπ ξφινπ (role), ηεο πεξηγξαθή ηνπ (description), θαζψο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

(privileges) πνπ ζα πξνζδνζνχλ ζ’ απηφλ. Δπηπιένλ, δίλεηαη θαη ε επηινγή Inherited 

Roles γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ξφινο απηφο θιεξνλνκεί θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απφ 

έλαλ άιιν.  

 

 

 

Β.3 Θαηαζθεπή Ινγαξηαζκώλ Υξεζηώλ 

Γηα ηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη αλαγθαία ε επηινγή ηνπ Manage Users. 

Με ηελ επηινγή ηνπ Add User, ν δηαρεηξηζηήο ζα θαηαρσξήζεη ζηε θφξκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (Demographic Info) 
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θαη ζηηο πιεξνθνξίεο εηζφδνπ (Login Info). Δπηπξφζζεηα, αλ ζειήζεη λα παξάζρεη 

ζηνπο ρξήζηεο θάπνηεο εξσηήζεηο, κε ηηο ζπλνδεπφκελεο απαληήζεηο ηνπο, γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο δελ ζπκάηαη ηνλ θσδηθφ ηνπ, ηφηε 

επηιέγεη ην Show Advanced Options θαη ηηο θαηαρσξεί (secret question, secret answer).  

 

 

 

Β.4 Θαζνξηζκόο Σνπνζεζηώλ 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε εθάζηεο ηνπνζεζίαο, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα επηιέμεη ην 

Manage Location ηεο θαηεγνξίαο Locations. Έπεηηα, επηιέγνληαο ην Add Location λα 

θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηεο ηνπνζεζίαο, ζηα αλάινγα πεδία ηεο θφξκαο πνπ 

εκθαλίδεηαη, θαη λα ηελ απνζεθεχζεη ζην ζχζηεκα. 
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Έρεη, επηπιένλ, ηε δπλαηφηεηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ηνπνζεζίεο απφ ηελ 

ελφηεηα Manage Location Tags. Με ηελ επηινγή Add Location Tag, ηνπνζεηεί ζην 

πιαίζην name ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο θαη ζην description ηελ πεξηγξαθή ηεο.  

 

 

 

Σέινο, νη ηνπνζεζίεο κπνξνχλ λα ηεξαξρεζνχλ επηιέγνληαο απφ ην Add Location ην 

Parent Location θαη ηνλ γνλέα- ηνπνζεζία. Ζ ηεξαξρία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαίλεηαη ζηελ ελφηεηα View Location Hierarchy (ηεο θαηεγνξίαο Locations) ζε κνξθή 

δέλδξνπ. 

 

Β.5 Πξνζζήθε Αλαγλσξηζηηθνύ Σύπνπ Αζζελώλ 

Μέζα ζην ζχζηεκα ν δηαρεηξηζηήο ζα επηιέμεη ην Manage Identifier Types ηεο 

θαηεγνξίαο Patients. Με ηελ επηινγή Add Patient Identifier Type ζα εκθαληζηεί ε 

θφξκα φπνπ ζα θαηαρσξήζεη ην φλνκα ηνπ ηχπνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, κηα 

μεθάζαξε πεξηγξαθή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξκφδηνπ ηδξχκαηνο πνπ παξέρεη 
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ηα αλαγλσξηζηηθά θαη πξναηξεηηθά ζα παξέρεη ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

(ρξεζηκνπνηψληαο κηα Regular Expression  γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή). Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κνξθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, απφ ηνπο ρξήζηεο 

θαηαρσξείηαη κηα πεξηγξαθή ζην πεδίν Description of Format. ηε ζπλέρεηα ν 

δηαρεηξηζηήο ζα επηιέμεη εάλ ζα απαηηείηαη ην  αλαγλσξηζηηθφ απηφ θαη αλ επηζπκεί ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ςεθίσλ ειέγρνπ (check validators).  

 

 

Β.6 Γεκηνπξγία Σύπσλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ Αηόκσλ 

Γηα ηελ πξνζζήθε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη επηιερζεί ην Manage Person 

Attribute Types ηεο θαηεγνξίαο Person. Με ηελ επηινγή ηνπ Add New Person Attribute 

Type κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, ε java ή 

OpenMRS θιάζε πνπ αλαθέξεηαη, ην μέλν θιεηδί ηεο θιάζεο, αλ επηζπκεί λα είλαη 

αλαδεηήζηκν, κηα πεξηγξαθή γη’ απηφ θαη ηελ αξκνδηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη θάπνηνο 

ρξήζηεο γηα λα ην ηξνπνπνηήζεη..  
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Γηα ηελ επηινγή ηφπνπ εκθάληζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα αλάινγα πιαίζηα ηεο 

θφξκαο Listing and Viewing of Persons Attribute Type πιεθηξνινγεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ρσξηδφκελα κε θφκκαηα. 

 

Β.7 Θαζνξηζκόο Σύπσλ Δπηζθέςεσλ 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ Manage Encounter Types ηεο θαηεγνξίαο 

Encounters θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο Encounter Type. 

 

Β.8 Πξνζζήθε ελλνηώλ ζην ιεμηθό 

        

Δπηιέγεηαη ην Add new Concept απφ θαηεγνξία Concept ή απφ ηελ ελφηεηα Dictionary 

θαη απνζεθεχνληαη ζηα ζηνηρεία ηα αλάινγα πιαίζην φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεθε ζην 

θεθάιαην 8. 
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Β.9 Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθώλ Φνξκώλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία θνξκψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα modules, φπσο 

ην FormEntry module ή ην HTML module φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 8.9. 

Δπνκέλσο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

πάξαπηα αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 

ελφηεηαο Administration.  

 

Β.10 Πξνζζήθε Σύπσλ Παξαγγειηώλ  

 

Γηα λα ηελ επηηπρία απηήο πξέπεη λα επηιερζεί ην Manage Order Types ηεο 

θαηεγνξίαο Orders. ηε ζπλέρεηα, λα εηζαρζεί ην φλνκα (name) θαη ε πεξηγξαθή 

(description) ηνπ ηχπνπ θαη  λα απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα. 
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